
'Ετος  A '. Έ ν  Άθήναις τη 15 Φεβρουάριου 1871. ΆριΟ. 2. " ι

Έ λλην  Φιλόλογος
'Εάν τ ι; των έν Ελλάδι έπι- 

βυιχ^ νά λαμβάνη τχιν εφημε
ρίδα ταύτην έπι εν δλον ετος,δ- 
φείλει νάποτίν·/) πρότερον δώδε- 
κ *  δρ*χμάς*έάν δ'έπι εξ γόνους 
μήνας, τάς ήΐΜσείας αύτών.

Δ I* Τ Ο Υ  Μ Η Ν Ο* Ε Κ Δ Ι Δ Ο Μ Ε Ν Ο *

Δ. Α Ν Τ Ω Ν Ο Π Ο Γ Α Ο Γ .

ΠροΟύμως ή εκδοσις ποτντος 
βιβλίου διά τής παρούσας εφη
μερίδας Οάγγέλληται, αν προς 
τον εκδότην η τον τυπογράφον 
αύτης άντίτυπον τοΰ βιβλίου 
άποστέλληται.

Μ ΕΛ ΕΤ Η Μ Α Τ Α  Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Α  

ΕΙ* ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΗ* ΑΤΤΙΚΗ* KoMa'-ΔΙΑ*.

[Τήν πολλοϋ λόγου άξίαν πραγματείαν ταύτην 
έ'πεμψεν ό καθηγητής Η. Van Herwerden, είς 
τών έπιφανεστάτων φιλολόγων καί εύστοχωτά- 
των κριτικών καί πολλών χρησιμωτάτων βιβλίων 
συγγραφεύς, πρός τον Κ . Σ. Κόντον έν τώ Αουγ- 
δούνω τών Βατάβων διατρίβοντα, ινα καταχωρι- 
σΟη εις τον ύπ' αύτοϋ έκδιδόμενον Αόγιον Έρμήν. 
Ά λ λ ’ ευθύς μετά τήν αποστολήν αύτης ήναγκά- 
σΟη ό έκδιδούς τό περιοδικόν τοΰτο σύγγραμμα 
καί τήν εκδοσιν αύτοΰ νά καταπαύση καί τήν αλ
λοδαπήν καταλιπών είς τήν Ελλάδα  νά έπανέλ- 
6η. ’Επειδή δ’ αδύνατος άπέβη μέχρι τοΰδε ή έ- 
πανάληψις τής τοΰ Αογίου Έρμοΰ έκδόσεως, ά
δηλον δ’ ετι υπάρχει άν ταχέως μέλλτ5 νά έπιχει- 
ρηΟΤί, ένομίσΟη καλόν νά έκτυπωΟή ή τοΰ έλλο- 
γιμωτάτου καθηγητοΰ διατριβή έν τώ Έ λλη νι 
Φιλολογώ, ϊνα μή έπί πολύν έτι χρόνον άνέκδο- 
τος καί άγνωστος διατελη. Δ. Ά .] .

'Ηδονήν μεν εχει, ώ λογιώτατε Κόντος, ώς άληθέ- 
στατά πού φησιν ό ’Αναξανδρίδη;, o ra r r«c «%?? xairbv 
ενθύμημά τι, ι) η Jo u r  απασιν, ούκέτι S ’ απλώς ούτως α
ποδέχομαι, ά έπάγει ό αύτδς ποιητης φάσκων δτι χρή 
είς δχ.ίον φέρειν ίί-ιανθ' οσ άν τις χαινότητ εγειν δοχή. 
Τίς γάρ άν σωφρονών έπαινοίη τα καινά, εί μήτε συμφέ
ροντα ειη μητ αληθη ; Επει ουν ου φιλοφρονέστατά μοι 
καιπερ άγνώτι δωρεάν επεμψας τον Αόγιον Έρμήν, εγώ 
μέλλων σοι άντιδωρεϊσθαι κριτικά τινα μελετήματα, πλεί- 
στην περι τοϋτο έποιησάμην επιμέλειαν, δπως μή μόνη τη 
τών ενθυμημάτων καινότητι αΰτά διοίσει. Έάνπερ άρα 
σοί, τώ τοΰ Ερμοΰ ίερεϊ, μή άναζία ηδε ή πραγματεία 
φαίνηται τοΰ θεοΰ, μηδέ σε άλλο τι κωλύϊ), δπως αυτήν 
άναΟήσεις χήρυχι τω μεγίστω τών άνω τε χαϊ χάτω, κατά 
τον Αισχύλον, ινα καί δι’ όχλου γένη τα ι ή παρασχοΰσά 
μοι εργον πλεΐστον, άλλως τε καί ανάγκης ουσης γράψαι 
αυτήν Ελληνιστί. Έτόλμησα δέ τόλμημα τηλικοΰτον, ούκ

άγνοών μέν μά τον Δία, ΰσω διαφέρει σϋχα καρδάμων^ 
παραμυθίω δέ καί άμα προτροπή χρώμενος γνώμη τινί τοΰ 
χαρίεντος ’Αλέξιδος, δς πού φησιν δτι πάντα τά ζητούμενα 
άΜαχεται, άν μή προαποστής μηδέ τον πόνον φύγης.

Καίτοι δτι γε ο μ  άνευ δεινής τίνος υπερβολή; αύτύ 
τοϋτο τώ ποίϊίτη εϊοηται, μ^/ίσεταί τις αΰτίκα πειρώμε- 
νος διορθώσαι άποσπασμάτιόν τι, ιν’ έντεϋθεν άρχωμαι, τής 
τοΰ Κ.ΡΑΤΙΝΟ Ϊ Ι^υτίνης, δπερ εύρίσκεται έν σχολίω πρδς 
τους Ιππέας (στίχ. 4θθ ) μοχθη:ώς σφόδρα διακείμενον* 
εγζι γάρ ώδε-

άλλ’ έ παν αστ ρέ ψαι  βούλομαι είς τον λόγον 
πρότερον Ικεΐνο; προ; ίτέρχ/ γυναΐκ’ εχων 
τον νοϋν, κακίι; είποι προς έτε'ραν, άλλ’
2μα μίν το γήρας, αμα δέ μοι δοκεΐ 
ούδίποτ’ αύτοϋ πρότερον.

Πολλούς ήδη τών κριτικών ή τών έν τούτοις εσφαλμέ
νων έπα/όρθω3ΐς τηνάλλως ^ταλαιπώρησε" καί θαΰμα ού- 
δέν άνήκεστα γάρ, ώς γ ’ έμοί* φαίνεται, άπαντα πλήν στί
χου ένος τοΰ πρώτου, δν παραδιώρθωκεν, εί θέμις είπεϊν, 
ό πάνυ Βέντλειι^. του μέτρου χάριν μεταγράψας- 

άλλ’ ί π α ν α ·ί y έ ψ α ι βούλομαι κτέ.

Ουδέποτε 'γάρ, οίμαι,* τδ επανατρέπειν ίσοδυναμεϊ τω 
έπανιέναι ή έπαναχωρεΐν ή άλλω τινΐ τών τοιούτων. 
Έχρήν δε διορθώσαι —  νοεΐ γάρ τό ύπό τοΰ ποιητοΰ λεγό
μενον ταΰτό τώ ά'χρι κόρου εύρισκομένω έν τοΐς τών ρητόρων 
λόγοις ν,οθεν δε προς ταυ τ' έζέΰην επάνειμι»—- γοάψαι 
ουν εδει ώδε"

άλλ’ Ι π α ν α θ ρ έ ξ α ι  βούλομαι ·κρος τον λόγον»

Πρδς γάρ τοϊς πάνυ είθισμένοις τούτοις, τώ τε δραμοϊμαι 
καί τώ δράμιϊν, έν τοΐς τών παλαιών γράμμασι καίπερ 
σπανιώτερα εστιν εΰρεΐν τό τε θρέζομαι καί τδ έΰρεζα. Ού 
χείρον ίσως παραδείγματα τινα τής χρήσεως ταύτης έκ 
τών παλαιών δραμάτων παραθέσθαι. ΑΡΙΞΤΟΦΑΝΠΣ έν 
Βατράχοις (ςίχ. 193).

ουκουν περι Ορέξε ι  δήτα τήν λίμντ,ν κύκλω;
Ό  αΰτδς έν Νεφέλαις (στίχ. 1005).

άλλ’ εί; Άκαδημειαν κατιών δπδ ταΐ; μορίαι; άποΟ ρίξει.

καί αυθις έν Είρ ή ϊη  (στίχ. 261).
ουκουν παρ’ Άβτ,ναίων γε μ ε τ αθ ρ έ ξ ε ι  ταχύ ; 

ΠΑΛΤΩΝ εν τοΐς τοΰ Βεκκερου άνεκδότοι; (σελ, 427)·
3



άπο θ ρ έ ξ ε ι ς  (γρ. άποθρέξει ) :  [συν]άποτροχάσεις. οΰτω
[Πλάτων.

[ΕΥΡ ΙΠ ΙΔ Η Σ  έν Ίφιγενείά τη εν Αϋλίδι (στίχ. 1.569).
Ιν κύκλω 

βωμόν θεάς— ε θ ρ ε ξ ε].

Ίστέον δ’ οτι τών νρθευομένων ταύτ’ έστιν. 
ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝ ΗΣ έν Θεσμοφηριαζούσαις (στίχ. 657 )'

και περι Ορέξαι
την Πυκνά πασαν καί τας αν.ηνας καί τας διόδους διαθρήσαι.

Εί μέν ουν ετερα προς τούτοις έστιν η τοσαΰτα μίνα 
παρά τοΐς ’Αττικοΐς τών τόπων εκείνων παραδείγματα, ού 
γάρ οίδ’ έγώ ούδ’ έπίσταμαι, σύγε ίσως, ώ λογιώτατε Κόν- 
τος, ό εΐωθώς διά πλείστης ακρίβειας τά τοιαϋτα έξετά- 
ζειν, ύστερον καί έμέ καί τους σεαυτοϋ πολίτας διδάξεις, 
τοσαΰτα δέ νϋν μοί άρκείτω πρός βεβαίωσιν τής έμής 
διορθώσεως.

Πολλάς μέν πληγάς, καιρίαν δ’, ώς έοικεν, ούδεμίαν 
είληφεν ετερον τοΰ αύτοΰ κωμωδοποιού χωρίον έξ άδηλου 
δράματος, όπερ κατά την τοϋ Κρελίου γραφήν (έν τη έκ- 
δόσει τοΰ Πρισκιανοϋ— ουτος γάρ αύτό διέσωσεν) ώδε διε- 
σκευάσθη ΰπό τοΰ Μεινεκίου (F rag tn . Cora. I I  p. 217).

δς τήν πίτυν
Ι κ α μ π τ ε ν  Ιστως χ α μ ό θ ε ν ά'κρας τής κόμης 
κ α θ έ λ κ ω ν

Ίστέον μέντοι δτι φασι γεγράφθαι έν τίί τοϋ Σκαλιγέρου 
παρεξετάσει τών Λευδαίων τοΰ Πρισκιανοϋ άντιγράφων χα- 
θεΐλχεν. Εΐ δ’ άληθής έστιν αυτη ή λέξις, οΰ χαλεπόν ερ- 
γον συνιέναι ο,τι ποτ’ έγένετο τό διαφθίΐρόν τε τήν τοΰ 
γαμάθεν όρθογραφίαν καί παρανόμως έκτεϊνον τήν προτέ 
ραν συλλαβήν τοΰ αχρας, τήν άλλοθι πανταχοϋ παρά τοΐς 
κωαικοϊς συστελλομένην. ’Εννοήσας γάρ ποτέ τις μνείαν 
ένταΰθα γίγνεσθαι περί τοΰ Πιτυοχάμπτυν, πρός τό χα- 
θεΐλχε δοκεϊ μοι παραγράψαι έν τώ μετωπίω τό ίχαμ- 
πτεν, ου ύστερον εϊσφθαρέντος είς τό κείμενον, άπόλωλεν 
ή τών πάντων ευταξία τε καί έμμετρία. ’Επανορθωθήναι 
δ’ άν οϊομαι τά ημαρτημένα, εί γράψαιμεν.

δς τήν πίτυν
έστως χ  α μ ά θ ε ν τής κόμης κ α θ ε ϊ λ κ ’ ά' κ ρ α ς.

Αυθις πράγματα ήμΐν παρέχουσιν οί αντιγραφής, ώδε 
γεγραφότες τόν στίχον τόν μόνον διασεσωσμενον έκ τών 
τοΰ ΚΡΑΤΗΤΟ Σ Παιδιών'
τοΐς δέ τ ρ αγ ωδ ο ϊ ς  ετερος σεμνός πάσιν λόγος ά'λλος οδ’ εςιν. 

"Ορα γάρ μή τής κωμωδίας τή παοαβάσει, οθεν είκός αυτόν 
παοαληφθήναι, μάλλον προσήκη ή λέξις ήδε" 
τοΐς δ έ τ ρυγ ωδ ο ϊ ς  ετερος σεμνός πασιν λόγος ά'λλος οδ’εστιν. 

Κεΐται ό στίχος έν τοΐς Βεκκέρου ’Ανεκδότοις (σελ.
379. 31).

'θ  'Ησύχιος, ου περιβόητος έστιν ή αναισθησία, καί άλ
λοτε πολλάκις ΰφ’ ετέρων έπ’ αύτοφώρω έάλω έξαπατη
θείς λέξεσί τισι πονηραΐς καί διεφθαρμέναις, καί δή καί 
νΰν ύπ’ έμοΰ άποδειχθήσεται άκριτώτατα παρειλη<[ώ; εις 
τό έαυτοΰ λεξικόν τό πάνιχτον. Γράφει δέ ώδε’

Πάνιχτον’ ΕΡΜ ΙΠΠΟΣ έν Στρατιώταις'

"Ωρα τοίνυν μετ’ Ιμοΰ χωρεϊν τόν κωπητήρα λαβόντα 
καί προσκεφάλαιον, "ν’ Ις τήν ναΰν έμπηδήσας £οθιάζης.
Β. άλλ’ ού δέομαι π ά ν ι κ τ ο ν εχων τόν πρωκτόν (προσκεφα-

[λαίου).

Χαριέντως ένταϋθ’ ό ποιητής άποσκώπτει τήν παράχρησιν 
τοΰ προσκεφάλαιον, ού τήν μέν κυρίαν χρήσιν αύτό του« 
νομα δηλοΐ, καταχρηστικώς δ’ ένόει τό ίπηρέσιον καλού- 
μενον υπο τοΰ ©ουκυδίδου καί τών πολλών. Έπί τούτω 
δή γελών ό άποκρινόμενος

άλλ’ ού δέομαι, φησι, π ί  ν ι X τ ο ν ϊχων τόν πρωκτόν προσκε-
[ιιαλαίου.

Τών μέν ουν άλλων σαφεστάτων τε δντων καί «διαφθο
ρών, ού πάνυ ράδιόν έστι γνώναι, ο,τι καί σημαίνει τό πά- 
νιχτον, ω γ ’ ούδείς ουδέποτε τών παλαιών έχρήσατο. ε
κείνο μέντοι ούκ άδηλον, δτι ή καθόλου διάνοια δεΐται 
έτέρου τινός ονόματος, ο,τι π or η p a r  τινα σημανεΐ τοϋ 
πρωκτοΰ διάθεσιν, Τοΰτο δή ο,τι έστίν, έπινοήσαι δοκώ 
μ.οι έν καιρώ μεμνημένος χωρίου τίνος έκ της Ηροδότου ι
στορίας, ός έν τώ πέμπτω λόγω (κεφ. κ ε ) γράφει τάδε" 
«’Οτάνεα δέ άποδέξας στρατηγόν είναι τών παραθαλασσίων 
άνδρών, τοΰ τόν πατέρα Σισάμνην βασιλεύς Καμβύσης γε- 
νόμενον τών βασιληίων δικαστέων, ότι έπί χρήμασι δίκην 
άδικον έδίκασε, σφάξας άπέδειρε πασαν τήν άνθρωπέην, 
σπαδίξας δέ αύτοΰ τό δέρμα ιμάντας έξ αύτοΰ έταμε και 
ένέτεινε 1 τόν θρόνον ές τόν ίζων έδίκαζε κτλ.» Πρός δέ 
τό σπαδίζας σχόλιον τοιόνδε γέγραπται’ «σπαδίζας: έκ- 
δείρας’ σπάδιζ γάρ φλοιός ρίζης πρινίνης' οί δέ φοίνικος 
ράβδον».
’Εντεύθεν ουν άν άποδοίην τΰ  Έρμιππω τήνδε τήν λέξιν’ 
άλλ’ού δέομαι σ π α δ ι κ τ όν εχων τόν πρωκτόν (προσκεφαλαίου) · 

’Αλλ’, ώνόητέ, φησι, τί δήτ’ άν όφελος είη μοι προσκεφα
λαίου, δεινώς τε άλγοΰντι καί μονονουχί δεδαρμένω τόν
όρρον ;
Καί μήν ταύτη γε τή διορθώσει, εΐ μή παραδιώρθωται, ά- 
κόλουθόν έστι τό την προτέραν συλλαβήν τοΰ τε σπάδιζ 
καί τών εντεύθεν παρηγμένων είναι φύσει μακράν· οθεν σα
φώς έςελέγχονταί τών έτυμολόγων οσοι παρά τό σπαν έ- 
κεΐνο τούνομα νομίζουσι γεγενήσθαι.

ΕΥΠΟΛ 1 Σ ό κωμωδοποιός τό Νουμηνίας έπιγραφόμενον 
δράμα έδίδαξεν έπ* Εύθυδήμου έν Ληναίοις, ώς διαρρήδην 
μαρτυρεί ό τήν τών ’Αχαρνέων συγγράψας ύπόθεσιν τάδε 
λέγων* «έδιδάχθη, φησί, (τό δράμα) έπ* Ευθυδ/μου άρ- 
χοντος έν Ληναίοις διά Καλλιστρατου· καί πρώτος ην, δευ* 
τερος Κρατΐνος χειμαζομένοις. ού σώζεται, τρίτος ΕΪΠΟ- 
Λ 1Σ Νουμητίαις.
Καίπερ πολλών πάλαι ’Αθήνησι κωμωδιών διδαχθεισών c- 
μωννμων, ούδείς ούδέποτε Νουμηνίας πλήν αύτός Ευπολις 
έδίδαξε, καί θαΰμά γε οϋδέν, έπεί τούτω τώ δράματι άνήρ 
ούκ ένίκησεν άλλά τ« τρίτα μόνον ήνέγκατο. Τί σύ λέγεις;

| 1. Γρ . ΈνΙτεινβ ές τ&ν θρόνον.

φαίη άν τις, ού γάρ διαρρήδην τούναντίον μαρτυρεί Ιωάν
νη; ό Δαμασκηνός (σελ. 398) γράφων τάδε* 

ΑΝΑΞΑΝΔΡΙΔΟΪ·

ούχί παρα πολλοΐς ή χάρις τίκτει χάριν;

'Ομολογώ μέν τοΰτο, ού μέντοι οΰδ’ ώς πείθομαι τώ άν- 
θρώπω. ’Εν γάρ τή προσθήκν) (Append ice ) παρατίθεται τόν 
αύτόν ς·ίχον λή^μα προσγράψας ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΝουμηνΙω. 
’Αλλ* ουτ’ έγένετο ούδέποτε κωμωδοποιός ούδείς ’Απολ
λώνιος όνομα ουτε δραμα ήτοι Νονμήνιος ή Νονμήνιον 
έπιγεγραμμένον. θ 1>κοΰν διέφθαρται άμφότερα τά ονόματα, 
διορθωτέα δέ ώδε·
ΕνποΛις Νονμηνίαις'

ούχί παρά πολλοΐς ή χάρις τίκτει χάριν, 

δι’ ών ϊυΐύς ό ποιητής παρωδών άμα έναντιοΰται τώ τοΰ 
ΣΟΦΟΚΛΕΟΤΣ έκείνω έξ Αιαντος·

Χάρις χάριν γάρ Ιστιν ή τίκτουσ’ αεί.

Μαρτυροίη δ’ άν τοΰτο, όπερ ούπω ησμεν, ότι ό ΣοψοχΛέους 
Αίας έδιδάχθη πρύ τοΰ τρίτου έτους τής όγδόης xal 
ογδοηκοστής ’Ολυμπιάδας. Τηνικαΰτα γάρ Άθήνι^σιν ηρξεν 
ό ’Αχείμαντος, έφ’ ουπερ, ο νυνδή είπον, έδιδάχθησαν αί 
Εύπόλιδος Νουμηνία!.

Σκώμμά τι τών έν τοΐς μάλιστα έμφαινόντων τόν πικρόν 
καί ασελγή τής αρχαίας κωμωδίας χαρακτήρα άπολωλέναι 
μοι δοκεί έν οις εΐρηκε ΠΛΑΤΩΝ, ό τών κωμωδιών ποιη
τής, έπί τοΰ Κ,ινησίου, κατά Γαληνόν έν τοΐς είς τούς τοϋ 
Ίπποκράτους άφορισμούς τόμ. z σελ. 322*

μετά ταΰτα δέ
Ε ύ α γ ό ρ ο υ  παΐ ςέ κ  Πλευρίτιδος Κινησίας, 
σκίλετός, ά'πυγος, καλάμινα σκέλη φορών, 
φθόης προφήτης, Ισχ̂ άρας κεκαυμένος 
πλείστας ΰπ’ Εϋροφώντος iv τώ σώματι.

Ωνόμασε γαρ, εί μή εσφαλμαι τής αλήθειας, ό Πλάτων τόν 
άνθρωπον, άτε ωχρόν όντα καί ασθενή και ανάπηρον, Ποδα- 
γόρου υιόν έκ Πλευρίτιδος, έκ τοΰ ποδάγρα έπι γέλωτι 
παραγαγών τό τοΰ πατρός όνομα" γράψαι δ’ αύτόν ώδέ 
πως νομίζω.

μετα ταΰτα δέ 
ό Π ο δ α γ ό ρ ο υ  'κ Πλευρίτιδος Κινησίας, 
σ/.ελετός κτέ.

ΤΗν άρ’, ώς άλλοθι πολλαχοϋ, κάνταΰθα γλώσσημα τό παϊς.
Δυοίν προσώποιν διανεΐμαι προσήκει τά νυνι ύφ* ενός λε- 

γόμενα έν τώ τοϋ Φ ΕΡ ΙΐΚ ΡΛ Τ Ο Τ Σ  Αουλοδιδασχάλω, ου 
μόριόν τι παρατίθεται 5 ’Αθηναίος έν τί) εκτί) σελ. 305 
F .  Διηγούμενος τις τή γυναικί, ώς έοικεν, όπερ ειδεν ένύ- 
πνιον τάδε λέγει* (έδόκουν) . . . χίθαρος γεγενήσθαι χά· 
γοραΐειν χίθαρος ών. Ί ΐ  δέ γυνή καλόν ήγουμένη τόν οιω
νόν ’Α ) αθόν γ ' ό χίθαρύς, φησι, χαι πρύς 'Απόλλωνος. 
Κακώς δέ τό πρός ’Απόλλωνος οί έρμηνευταΐ ύπέλαβον 
νή τ όν ’Απόλλω' εκείνο μέν γάρ ίκετεύοντός έστι, τοΰτο 
δε διισχυριζομένου. ’Αλλά τό πρός ’Απόλλωνος ένταΰθα 
ληπτεον ώς τό 'Ομηρικόν τοΰτο' πρός Λιός είαι ζεϊνοί ζε 
πτωχοί τε. Ιερός γάρ ην ό χίθαρος τοΰ ’Απόλλωνος, ώς ό-

λίγω ύστερον λέγει αύτός ό ’Αθηναίος β'Οτι δέ, φησι, διά 
το ονομα ιερός είναι νενόμισται τοΰ ’Απόλλωνος είρηκεν *Α· 
πολλόδωρος». Καλώς μέν τοΰτο λέγεις, ώ γύναι, φησιν δ 
το οναρ διηγούμενος, πάνυ δέ ταράττει με ή παροιμία ηδε 
ενεστιν έν κιθάρω τι ( χαϊ)  χαχόν. ’Εσήμαινε δ’, οίμαι, 
οτι ονδέν τών ανθρωπίνων εσιί τελέως αγαθόν, τοΐς δέ 
άρίστόις πράγμασιν άεί χαϊ χαχόν τι παραμέμιχται. 
Ουτω γάρ έξηγοΰμαι ά αποκρίνεται ό άνήρ λέγων κατά τόν 
ποιητήν τάδε-

πάνυ (δ’)
Ικεΐνο Οράττει μ’ δτι λέγουσιν, ώ ’γαΟή, 
ενεστιν εν κιθάρω τι (καί) κακόν

Εν δη τούτοις το μέν δε αύτός ένέβαλον, τό δέ χαϊ ό Μει- 
νίκιος, ος ούκ ευ τά άπό τοΰ αγαθόν γε μέχρι τοΰ χαϊ χα
χόν ένι προσένειμε προσώπω. 'Αξιόν πρός τι,ΰτο τό χωρίον 
παοαβαλεΐν τά Α Ρ ΙΣΤΟ Φ Α Λ Ο ΪΣ  έν Σγηζϊν στίχ. ιγ'— νγ'.

“Εν μόνον γράμμα ήμαρτημενον αίσχιστα διελυμήνατο 
χαριεστατόν τι τής ’Αριστοφάνειου μούσης περίλειμμα, έν ω 
τα τής Ειρήνης άγαθά τοιώδε τρόπω καταλέγεται’

Ι'πειτ’ άκοΰειν προβατίων βληχωμένων 
τρυγός τε φωνήν εις λεκάνην ώθουμένης κτέ.

Ουκ ώθεΐται γαρ, οίμαι, ή τρυζ άλλ’ ήθεΐται εις λεκάνην. 
Φώτιος εν τώ λεξικώ" η’Ηθημένος : διυλισμένος. ούτως 
’Επίλυκος». Είρήκει γάρ ό ΕΓ ΙΙΛΤΚΟ Σ.

Χίος καί Θάσιος ή β η μ έ ν ο ς ,

ώς ό ’Αθηναίος ήμάς διδάσκει έν τ?ί πρώτϊΐ σελ. 28 Ε . 
Περιέσωσε δε τά ’Αριστοφάνους ταϋτα έκ τών Νήσων ό 
Στοβαίος L X .  7.

Βοηθείτω ήμΐν ή παλαιογραφική διορθώσουσιν ά ό Ίίρω- 
διανός έν τώ περι μονήρους λέξεως (σελ. 8. 33) παρέ- 
θετο γράφων τάδε" «Τίσαμενός, Δεξαμενός, ’Ακεσαμενός, , 
Κλαυσαμενός.· καλείται δ’ έν Μαλακοΐς’ ’Αγχομενός* γεν
ναία Βοιώτιος έν ’Αγχομενοΰ ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝ ΗΣ Ταγή
ν ισταΐς».

Παρεξετάσαι χρή τούτοις, ίν’ αύτός ’Αριστοφάνη; τοΐς 
έαυτοΰ έπικουρή, τά έν ’Αχαρνεΰσι τάδε στίχ. 878 κτέ.

ΒΟΙΩΤ. καί μάν φέρω —  έ γ χ έ λ ε ι ς  Κ ωπ α ί δ β ς .  
Δ1ΚΑΙ0Π. ώ τερπνότατον συ τέμαχος άνθρώπο*ς φέρων,

δός. μοι προσειπείν ε ί . φ έ ρ ε ι ς "* τάς έγχέλεις.
Π ρ έ σ β ε ι ρ α π ε ν τ ή κ ο ν τ α Κ ω π ^ ί δ ω ν κ ο -

[ρ ώ ν κτΙ.
Παρωδεί δέ κατά τόν σχολιογράφον -»ό Α ΙΣ Χ ϊΑ Ο Γ  τόδε 

έξ ”Οπλων κρίσεως
δέσποινα πεντήκοντα Νηρήδων κορών, 

δι ών προσαγορεύει τις θεόν ουσαν τήν Θέτιν.
Μάλλον μένταν ισως μηνύσειε τήν γνησίαν λέξιν τά ΕΓ-  

Β Ο ΪΛ Ο Γ  έξ *Ιωνος τάδε*
αί τβ λιμνοσώματοι 

Β  ο ι ώ τ ι α ι παρήσαν έ γ χ έ λ ε ι ς  Οεαί 
τεΰτλ’ άμπεχόμεναι.

Τούτοις ουν καί τοΐς παρχπλήσίοις τεκμαιρόμενος εικάζω 

1. Τάχ* {«.«ταγραπτίβν « ύπρε πώς  ή ^ π ρ έ π ε ι .



εν τοΐς παρ’ Ήρωδιανώ ’Αριστοφζνείοις ύπό τών άντιγρα- 
φεων συγχυθήναι το ΒΟΙΩΤΙΘΣ —  τουτέστι ΒοιωτΙ θεός 
~~'ΰ> Β01ΩΤΙΟΣ, μεταγράψαιμι δ’άν ώδε πως το άποσπα- 
βμάτιον έν ρυθμώ δακτυλικώ*

(ώ) γενναία Βοιωτί, θεϊ»ς 
τών Άγχομενοΰ

Ούτως άν οί ’Αγχομενοΰ παΐδες, ώς όψοφάγοι τινες και ί- 
χθυολυμαι θεόν νομίζοντες τ·<ιν εγχελυν την Κωπαδα, ούκ 
άν άκομψως άλλά πάνυ άστείως, έμοί δοκεΐν, άποσκώ· 
πτοιντο ομοίως τώ τε Μορύχω καί έτεροις τισί τοιουτοτρό- 
ποις άνθρώποις. Πρβ. ’Αχαρν. στίχ. 885 κτε.

Οτι δέ, καθάπερ τό ©2 καί τό 02 , ουτω το © ϊ (θεοΰ) 
και το Ο Γ φιλεΐ άλλήλοιν συγχεΐσθαι, τοΰτο καί λόγον ε 
χει καί πολλάκις εστι παρατήρησα ι. Ες άλλων τε γάρ 
αΰτό δήλον καί οΰχ ήκιστα έκ τών τοΰ ΠΛΑΤΩΝΟΣ έκ 
Σοφιστών (σχολ. ’Αριστ. είς Ειρήνην στίχ. 792 ), ά'περ ευ
τυχώς τόνδε τον τρόπον έξεπλήρωσεν ό Κόβητος’

Ξενοκλής δέ δωδεκαμήχανος 
ό Καρκίνου παΐς τοΰ θαλαττίου (θεοΰ)

Πρλ. ’Αριστοφ. Σφήκ. ς .  1519.
Παρεθέμην δέ ταΰτα, ινα παραπλησίως αύτός θεραπεύ- 

σαιμι άλλον τραυματίαν, τον ΕΥΒΟΥΛΟΥ λέγω Καμπν- 
.·Ιίωγα, οθεν ό Δειπνοσοφιστής έν τη έβδομη σελ. 295 C 
περί τοΰ γλαύκοι> καλουμένου ιχθύος γράφων τόδ’ έπάγε- 
ταί τό μαρτύριον' ατήν τ’ ευπρόσωπον λοπάδα τοΰ θαλατ
τίου γλαΰκου φερουσαν εύγενέστερον λάβρακά θ’ έφθόν άλμη 
μίαν».

Διέφθαρται δε ταΰτα καί λελώβηται, ώς γ’ έμοί φαίνε
ται, οΰχ ήκιστα διά τό πονηρόν τών άντιγραφέων έθος τοΰ 
τάξαι εφεξής, εί που μικρώ τινι άσαφέστερον τοϋ εΐωθότος 
τά ονόματα συγκέοιτο.

Καίτοι ού πάνυ γε σκοτεινά ταΰτ’ ην τοπάλαι, ώς έμαυ- 
τόν πείθω, ώδε γεγραυμένα"

την τ’ ευπρόσωπον λοπάδ’, (ετ’) εΰγενέστερον 
γλαΰκον φερουσαν τοΰ Θαλαττίου (θεοΰ), 
λάβρακά θ’ έφθόν άλμη μίαν

Το δε ΕΤ  προ τοΰ ΕΥ  οΰχ ηττον εύέκπτωτον ην η τό 
©Υ έπί τώ ΟΥ.

Έμήνυσέ μοι ή αύτή είτε χρη τέχνην ειτ’ επιστήμην αυ
τήν όνομάζειν, δντινα τρόπον εγραψεν ό Ν ΙΚ 0ΣΤΡΑΤ02  τά 
έκ Κλίνης  σωζόμενα υπό τοϋ ’Αθηναίου έν τ/ί τρίτη 
σελ. 1 1 1  C.

Ναστός τό μέγεθος τηλικοΰτος, δέσποτα, 
λευκός· το πάχος γαρ ύπερέ κύπτε τοΰ κανοΰ, 
οσμή δέ, τούπίβλημ’ έπεί περιηρέθη, 
έβάδιζ’ ανω καί μέλιτι* μεμιγμένη 
άτμίς τις εις τας £ΐνας· ετι γαρ θερμός ην.

Ού γάρ πείθομαι ουτε τώ Βρουγκίω ουτε τώ Μεινεκίω 
μεταγράφουσι τώ μέν νυμμεμιγμένη τώ δέ ύιαμεμιγμένη, 
έξόν πραοτέρα θεραπεία χρήσασθαι γράφοντι προσμεμιγ- 
μένη, έπεί, ώσπερ οΰχ άπαξ μόνον έδίδαξεν ό καί τά τοι- 
αΰτ’ έν τοΐς μάλιστ’άκριβών Κόβητος, ή πρός γραφείσα διά

σημείου τινός ταχυγραφικού μή πάνυ εύγνώστου, φιλεΓ πα- 
ροράσθαι υπο τών άντιγραφέων. ΐδε καί τόνΒάσπον Comiu. 
Palaeogr. σελ. 727.

ΔηλοΓ παλιν ή αύτή, διά τί ευμετάβλητος έστιν ή κατά 
είς την μετά και αυτη αυ είς τό μέγα. Τοιοΰτόν τι έπαθεν 
αύτίκα τά ΑΜΨΙΔΟΣ έξ Άθάμαντος (παρ’ ’Αθηναίω έν τη 
τρίτη και δέκατη σελ. 559 Α), έν οϊς διδάσκει τήν αιτίαν 
δι ήν ευνοϊκωτερον είναι νομίζεται έταίρα γαμετής γυναικός.

Η μεν γαρ νομω, φησι, κ ατ α φρ ο ν ο ΰ σ ’ ένδον μένει.

Αλλά μην, ού τίθεται γάρ ΰπό γοΰν τών παλαιών τό χα· 
ταφρονεΐν έπί τοΰ σεμνύνεσθαι καί μεγα.ΙανχεΙσθαι, άνα- 
γνωστέον*

ή μέν νόμω γάρ μ έ γ α  φ ρο νο ΰ σ’ ένδον μένει,

οιον εστι το τοΰ Σοφοκλεους έν τώ προτέοω Οίόίπνδι 
στίχ. 10 78’

ή δ’ ο5ν ιτω, φρονε ί  γάρ ώς γυνή μέ γα.

Μεγάλην Ιστιν οτε απορίαν παρέχει τοΐς άντιγραφεΰσιν 
ή eo δίφθογγος είς τάχος ουτω γεγραμμένη, ώστε όμοιο- 
τάτη είναι τώ α. Ίδ ε  Βάστιον Comm. Pa l. p. 765. 
Τοΰτο δή είδότι ούδέν έργον έστι διορθώσαι τά παρά Στο
βαίο) ( Ανθολ. XL1 II. 30) Μενάνδρου τάδε"

ειπερ τον άδικοΰντα μ έ ν ώ ς ήμύνετο 
έκαστος ήμΓν καί συνηγωνίζετο 
ίσως,  νομίζων ίδιον είναι τό γεγονός 
αδίκημα καί συνεπράττομεν άλλήλοις πι κρώς,  
οΰκ αν έπί πλεΐον τό κακόν ήμίν ηυςετο.

Ουδέν γάρ λέγει ό Γρώτιος κελεύων μεταγράψαι*

ειπερ τον άδικοΰντ’ ασ μ έ ν ως  ήμύνετο,

έπεί μόνον τδ άσμένος δόκιμόν έστι καί παλαιόν, ούδε 
μαλλόν με πείθει ό Μεινέκιος είκάζων-

ε’ίπερ —  έ π ι μ ε λ ώ ς ήμύνετο,

όστις γε ούκ έπιμελώς τώ έπιμε.Ιώς έχρήσατο. ’Αλλά κα
ταφανής έστιν ό Μένανδρος γεγραφώς’

ειπερ τον άδικοΰντ’ ε ΰ μ ε ν ώ ς ήμύνετο. 1

Δείξαντί μοί ποτε ταύτην τήν διόρθωσιν τώ φιλτάτω 
μοι Φραγκενίω και άμ’ άπορουμένω, 8,τι χρησαίμην τοΐς

1. Τά παλχιογραφικά ταϋτι ϊιεξιόντα cu Χωλόει μ’ siSiv μ.̂  eux 
άνακοινοΰσθαί σοι περί των ΣΟΦΟΚΛΕΟΪΈ έξ’Αν τ ι γ ό ν η ς  τώνδε 
(στίχ. 1096 κτί.)·

Κ Ρ .  έ'γνωκα κιΰιβς καί ταράσσομαι «ρίνας- 
τ6 τ’ είκαθεΐν γάρ Setviv, άντιστάντα S έ 
ίνφ π α τ ά ξ α ι  θ υ μ ό ν ε ν  Setvra π ά ρ *

Πρώτον μέν γάρ τούτο μοι δώσεις εΰ οίδ’ οτι, τοΰ τ ε —  δ έ ούχ ίρ- 
βώι συντεταγμένοι), πάντως που άναγνωστέον είναι* ά ν τ ι σ τ ά ν τ α  
τ ε ' επειτ* δέ οΰ καί σοί δοκεΐ τά ίμολογουμένως διεφθαρμένα ΠΑΤΔ- 
ΞΑΙΘΤΜΟΝΕΝΔΕΙΝΩΙΠ^ΡΑ ^ δ ίω ; Sv έκβϋναι έκ τώνδε ΠΑΤΑ- 
ΕΑΙΤ01ΓΜ0ΝΕΝΛ0ΓΝΑΙΚΑΡΑ ; η τι ψέγοις άν τ^ν Σοφοκλέα ώδε 
γεγραφδτα*

τό τ’ είκαθεΐν γάρ δεινόν, άντιστάντα τ ε
αηρ πα τ ά ξ α ι τ ο ΰ μ ό ν έ ν δ ο ΰ ν α ι κ ά ρ α .  ; ^

«Δεινόν μέν,» φησι, «τό είκαθεΐν, δεινόν δέ τό άντιστάντα ένδοΰναι 
τούμόν κάρα (τουτέστιν έμ α υ τ ό ν) ατη πατάξαι». Π6λ. στίχ. 1271 
κιί 13 50 καί Οίδ. Τυρ· 263.

έπαγομένοις, έν οΐς γε μήτε τό ίσως όρθώς συνάπτοιτο τώ 
σννηγωνίίετο μήτε τό πικρώς τώ αννεπράττομεν, εύτυ- 
χώς εκείνος άμφότερα τά ρήματα μετέθηκεν άναγιγνώσκων* 

—  καί συνηγωνίζετο 
π ι κ ρ ώ ς ,  νομίζων ίδιον είναι τό γεγονός 
αδίκημα, καί συνεπράττομεν άλλήλοις, ’ί σως 
ούκ αν έπί πλεϊον κτέ.

Οΰ τήν τυχοϋσαν ώφέλειαν οια τ’ έστι παρασχεΐν τοϊς 
κριτικοΐς ή συνεχής τε καί άκριβής τών διαφόρων άναγνώ- 
σεων καλούμενων παρατήρησις. Τοΰτό μοι καί άλλοτε πολ- 
λάκις καί δή καί εναγχος παρέστη διορθοΰντι τό ΔΙΦ1Λ0Υ 
παρά Στοβαίω (XC I. 17) άποσπασμάτιον τόδε·

ΐσχυρότερον κρίνω τό χρυσίον πολύ·
τα πάντα τούτω τ έ μ ν ε τ α ι κ β ί π ρ ά τ τ ί τ α ι .

Έ ν  καιρώ γάρ έμεμνήμην τοΰ ’Αριστοφάνους έκ Πλούτου 
ϊαμβείου (1110) τοΰδε*

ή γλώττα τω κήρυκι τούτων τ έ μ ν ε τ α ι *

έν τώ 'Ραβεννησίω άντιγράφω ώδε γεγραμμένου*

ή γλώττα τφ κήρυκι τούτων γ ί γ ν ε τ α ι.

Δίφιλος ουν, οιμαι, έγεγράφει*

τά πάντα τούτφ γ ί γ ν ε τ α ι  κ α ί  π ρ ά τ τ ε τ α ι ,

καθάπερ ό Δημοσθένης έν τώ τε ύπέρ Φορμίωνος (σελ. 949 
τελευτ.) «Τά μέν ουν πεπραγμένα και γεγενημένα, φη- 
σί, Φορμίωνι πρός ’Απολλόδωρον έξ άρχής άπαντ’ άκηκόα- 
τε» καί αυθις έν τώ κατά ΦιΜππον γ' (σελ. 111 μεσ.) 
«έν όε τοϊς πράγμασι καί τοΐς γιγνομένοις περί τών έ
σχατων ήδη κινδυνεύειν».

Ού πόρρω τήν ιδέαν άφέστηκε κατά γοΰν τήν παλαιάν 
γραφήν, τό ΠΟΕΙΝ (πονεΐν) τοΰ ΝΟΕΙΝ  (νοεΐν), διόπερ οΰ- 
δέν άν εΐη θαυμαστόν, εί άμφω τώ ρήματε άλληλοιν συγ- 
χεοίσθην. Τοΰτο δ’ ώς άληθώς φαίνονται πεπονθότες οί έκ- 
γράφοντες τον ’Αθήναιον έν τή τρίτη σελ. 101 F ,  ΐναπεο 
πολλής γε δει μαντείας, γοητείας δ’ ετι μάλλον, τώ κατά 
τήν νϋν λέξιν έξηγήσασθαι βουλομένω τον διάλογον, όν έν 
τοΐς τοϋ ΔΑΜΟΞΕΝΟΥ Συντρόφοις πρός όντιναδή διαλέ
γεται μάγειρός τις άλαζών.

Επικούρου δέ με (φησίν) 
όρας μαθητήν ό’ντα τοΰ σοφοΰ, παρ’ ω 
έν δύ’ ετεσι καί μησίν οΰχ δλοις δέκα 
τάλαντ’ έγώ σοι κατεπύκνωσα τέτταρα 
Β. τοΰτο δέ τί έστιν ; είπέ μοι. Α. καθήγισα. 
μάγειρος ήν κάκεΐνος, ώ γή καί θεοί.
Β. ποιος μάγειρος ; Α. ή φ ύ σ ι ς π ά σ η ς  τ έ χ ν η ς  
ά ρ χ έ γ ο ν ό ν  Ι σ τ ’, ά ρ χ έ γ ο ν ο ν ,  ώλιτήριε.

Μέχρι μέν ένταϋθα τά τοΰ διαλόγου, διωρθωμένα ώς σο- 
φώτατ’ έπενόησεν ό έμός καί σός διδάσκαλος, ώ λόγιε Κόν
τος, σαφήνειας ούδέν έλλείπει, άλλως τε καί ένθυμουμένω 
οτι ή γνώμη αυτη, ή φύσις —  άρχέγονόν έστι, αύτοΰ έ- 
στιν Επικούρου, παραληφθεΐσα, ώσπερ εικάζω, έκ τής άρ
χής τοϋ έπιφανεστάτου τών έκείνου συγγραμμάτων, τών 
κυρίων δυζών έπιγραφομένων. Μέχρι μέν δή τοσοΰτου, ό

περ εΤπον, εΰγνωστά έστιν άπαντα’ τί δέ ^ρησώμεθα τώ 
έπαγομένω στίχω τφδε*

οΰκ έστιν ο ΰ δ έ ν  τοΰ π ο ν ε ΐ ν  σοφώτερον,

τώ ούδέν πρός έπος καί άπροσδιονύσως σφόδρα προσκειαένω ; 
ή δήλα δή ότι μεταγραπτέον·

ούκ έ'στιν ο ύ δ έ  εν ν ο ε ΐ ν  σοφώτερον J

"Αριστα γ ’ άν ουτω τούτοις καί συνάπτοιτο τά έπαγόμενα 
τάδε"

ήν 1 τ’ εύχερές τό πραγμα τοΰ λόγου τριβήν 
εχοντι τούτου κτέ.

Τοΰ αύτοϋ διαλόγου ό νέ στίχος ουτω μεν φέρεται έν πάσιν"

Α  —  έ'στιν αύτοΐς α δ ια  τ ε τ τ ά ρ ω ν  εχει 
κ ο ι ν ων ί αν ,  δ ι α πέντε,  δ ι ά πασών  πάλιν̂

Μουσικώτερον δ’ είπε που ό μάγειρος*
—  έ’στιν αύτοΐς ά δια τεττάρξίν έχει 
σ υ μ φ ω ν ί α ν  κτέ.

Ούκ έπαινώ, έρώ γάρ οπερ νοώ, τήν τοΰ Μεινεκίόυ διόρ- 
θωσιν τών Ν1Κ.0ΜΑΧ0Υ έκ Σνμμαχίας, τών έν τή τοΰ 
Στοβαίου ’Ανθολογία. (X X X V I I I .  1 0) ώδε φερομένων’ 

’Εργώδές έστιν έ ν β ί ω β ε β ι ω κ ό τ α  
τους τών φθονούντων πάντας οφθαλμούς λαθεΐν.

Ού γάρ κατώρθωσεν άνήρ μεταγράφων ευ βίου τετνχηκότα, 
δέον, οΐμαι, άναγνώναι.

’Εργώδές έστ’ έν  ο λ β ί ο ι ς  β ε β η κ ό τ α  κτέ. 
ή γοΰν’

Έργώδές έστιν ευ  β ί ο υ  β ε β η κ ό τ α  κτέ. 

’Αμφιγνοώ γάρ όπότερον τούτων προαιρετεον.
’Αναμφισβήτητον δ’ήγοϋμαι ότι ο ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ εν Κο- 

ρινθιασΓ^οΰκ έγραψε, καθάπερ νϋν άναγιγνώσκομεν παρά τώ 
’Αθηναίω σελ. 313 C,

οπως σε πείσει μηδέ εΐί, πρός τών θεών,
τούς βόακας, ά'ν ποτ’ ε λ θ τ„ λευκομα.νίδας καλεΐν

άλλά πολύ μάλλον ώδε*

τους βόακας, αν ποτ’ ε σ 0 η ς κτέ.

Περί δή τοΰ εσθειν άντί τοΰ εσθίειν κειμένου παρά τοΐς 
κωμωδοποιοΐς ϊδε ά ό Κόβητος εγραψεν έν Μνημοσύνη 
τόμ. s σελ. 185 κτέ., ιναπερ τον τύπον εκείνον άπέδωκεν 
’Αριστοφά^ει μεταγραφών’

ούκ έ' σ θ ω κενέβρειον κτέ. 

άντί τοΰ έσθ' 8 κτέ. Διαπεφευγότος δέ τοΰ εσθω καί αλ
λαχού καί παρ’ ’Αθηναίω έν τή έβδομη σελ. 277 F . 
«ΑΡΧ1ΠΠ0Σ, φησιν, έν Ίχθΰσι— οτε δ’ ησθες άμίας πα- 
χείας», άπόλωλεν αΰ τοΰτο τό ρήμα σελ. 654 I 1, οπου 
παρατίθεται δ γραμματικός τά ΑΛΕΕΙΔΟΣ τάδε έκ Ααμ- 

πάόος'
ούδ’ εί γάλα λαγώ 

είχον μα τήν γην καί ταώς, κ α τ ή σ θ ι ο ν.

ΝοσοΟσχ γάρ ή σύνταξις τεκμηριοΐ, οτι τοπάλαι έγέγρχπτο 
κατήσθον αν. (’Ακολουθεί).

1. Π α ν άντί τοΰ ήν όρθώ; μεχίγραψεν i ί'είσκ.ος.



Π Ε Ρ Ι  κ α τ α χ ρ η ? ε ω *.
(Συνέχει* τών έν άριΟ. 1).

Περί τοΰ d i.ltας διαλαμβάνει ό Ευστάθιος καί έν τοΐς 
εις Διονύσιον τον περιηγητήν ΰπομννίμασιν αύτοϋ γράδων τά 
εξής (στίχ. 242, σελ. 132 Βερν.)· «Σημείωσαι δέ δτι έοι· 
κεν εκ τών ρηθεντων το δέλτα γράμμα τριγωνοειδώς σχη- 
ματιζεσθαι παρα τοΐς παλαιοΐς. “00εν και de.ltοι κυρίως 
μεν οι τομοι οσοι τριγωνοειδώς έσχηματιζοντο έν τφ πτύσ- 
σεσθαι, καθά καί νΰν ποιοΰσί τινες, ύστερον δε άπλώς αί βί
βλοι δέλτοι λέγονται άπο τής παλαιάς χρήσεως, καθά καί 
πυζία δια το τους παλαιούς ταΐς τών πύξων πινακίσι τα 
γράμματα έντυποϋν». A L lm i εΐνε κυρίως δελτωτοί η δελ
τοειδείς πίνακες, καταχρηστικώς δέ καί πίνακες άπλώς ή 
πινάκιά. Εν ταΐς Θίσμο<ροριαζούσ&ις τοϋ ’Αριστοφάνους λέ
γεται «πΐ/ά/.ων ξεστών δέλτοι» (στίχ. 778 ). Τών άλλων 
παρα τοΐς παλαιοΐς χρήσεων τής προκειμένη; λέξεως δύο μά
νας ε/. τών τραγωδοποιών παρατιθεμεν, έν αΓ; τροπικώ; 
αυτη εΐνε ειλημμένη, οίον Σοφοκλ. ’Αποσπ. 537 Ναυκ. 
«θες δ’ έν φρενό; δέλτοισιτούς έμοΰς λόγους» καί Αίσ/ύλ. 
Προμ. 789 κ^ν εγγράφου συ μνήμοσιν δέλτοις φρένων», 'θ  
Αισχύλος είπε καί δελτογράφω φρενί έν Εύμεν. 273. 
Εύρίσκεται δέ παρ’ αΰτώ καί ρήμα δελτοϋσθαι εχον τήν 
σημασίαν τοϋ τίθεσθαι η έγγράφεσθαι έν φρενών δέλτοις, 
οιον 'ΐκέτ. 4 79 «αί.ώ φυλάξαι τάμ’ έπη δελτουμένας» 
(-χ °λ . «Δελτουμένας; ’Απογραφομένας»). Γνωστόν δ’ υ 
πάρχει το παροιμιώδες «έκ τών Διός δελτών ό μάρ- 
τυς», ου ποιείται χρήσιν ό Λουκιανός έν τώ πεοί τών έπί 
μισθ. Συν. § 12 (Πρβ. Βαλκενάριον Λιατριβ. σελ. 1 S3 καί 
Λεύσχιον Παροψιογρ. Τόμ. Ii', σελ. 162). Παρά Ψευδο- 
πλατωνι Επιστ. Β ,  σελ. 312, δ φερεται ':φραστέον δή 
«οι δι’αί'.ιγμών, ΐν’, άν τι ή δέλτος η πόντου η γης έν πτυ- 
χαϊς παθη, ο άναγνους μη γνώ», ενθα το δέλτος κεΐται 
αντί του επιστολή. Αλλ η ρήσις αντί η δέλτος η πόντον 
V  P7c iV  πτνχαΐς πάθη τρανώς έκ τής σεμνότητος αύτής 
καί μεγαλειότητας άποδείκνυται μίμησις τραγικής τίνος 
χρήσεως ούσα. Παρεμφερέστατα τούτοις εΐνε τά παρ’ Ευρι
πίδη έν Ίφιγενεία έν Ταύροις «ην τι ναΰ; πάθη χή δέλτος 
έν κλύδωνι χρημάτων μέτα αφανής γένηται» (στίχ. 7 5 5 ) 
καί «ην δ’ έν θαλάσσνι γράμματ’ άφανισθίί τάδε» (στίχ. 
764. Ίδ ε  Κόβητον Μ γ .  Έ ρ μ . Τομ. Α ', σελ. 457). Πα
ρατηρητέον δ’ οτι εϊπών ό Ευριπίδης έν στίχ. 756 ή δέλ
τος καί έν στίχ. / 33 τήνδε δέλτον μεταχειρίζεται έν στίχ. 
760 το όγκηρότεοον έν δέλτου πτυχαΐς, ουτινο; έτι us· 
γαλορρημονέστερον υπάρχει τό έν στίχ. 727 /ti*-
«Ζίί πολύθυροι διαπτυχαί (’Αριστοτέλ. 'Ρ/ιτορ. Γ ', 6 «Καί 
τό έν πολλά ποιεΐν, δπερ οί ποιηταί ποιοΰσιν. Ενός όντος 
λιμενος υμως λεγουσι Λιμένας είς 'Αχαϊκούς καί δέλτον 
μεν αϊδε ποΛύθνροι διαπτυχαί*) .  Πολύπτυχοι δέΛτοι 
μνημονεύονται έν τοΐς 'ϋρωσι τοϋ Ψευδολουκιανοΰ § 44  καί 
δέλτοι ελεφάντινοι χαϊ δίθυροι έν τώ Νερωνι § 9. Εΰοί- 
σκει δέ τις παρά τώ Αουκια\ω καί δέλτονς χαΛχβς έν ’Α- 
λεξ. § 10. Το ισοδύναμον τοΰ δε’Λτος καί πίναζ γίνεΐαι

φανερόν καί έκ τής άδιαφόρου χρήσεως τοΰ δώδεχα δ έλ τ ο ι  

καί δώδεχα πίνακες. Διονύσ.'Αλικ/Ρωμ.’Αρχ. β ', 27 (σελ. 
29δ) «έν τή τετάρτνι τών λεγομένων δώδεκα δελτών». 
ΙΑ ,  28 (σελ. 2220) «ον αύτός εν ταΐς δώδεκα δέλτοις 
ανέγραψε» (Πρβ. καί δωδεχάδεΛτος).\ιβωρ. Σικελ.ΙΒ ', 26 
«Τών γάρ Λαλουμένων δώδεκα πινάκων οί μέν δέκα συνετε- 
λέσθησαν, τους δ’ ύπολειπομένους δύο ανέγραψαν οί ύπατοι· 
καί τελεσθείσης τής ύποκειμέννι; νομοθεσίας, ταύτην είς δώ 
δεκα χαλκοϋς πίνακας χαράξαντες οι ύπατοι προσήλωσαν 
τοΐς πρό τοϋ βουλευτηρίου τότε κειμένοις έμβόλοις». ‘Ησύχ. 
Τομ. Α '} σελ. 473 Σμ. «Δέλτος : Πινακίδιον ή πλάκες». 
Τόμ. Γ  ,σελ. 335 «Πίνακας : Τάς σανίδας . . . ’'Αλλοι δέ 
τας δέλτους». σελ. 340 «Πλάκας : Δελτους». Παράδο
ξον εινε τό έν σελ. 346 «Πλητίνε; : Δελτοι». ’Επ  δέ τό 
εν Τόμ. Α , σελ. 45/ «Δάλκιον : Πινάκιον, οίον γραμμα- 
τίδιον», ά\θ’ ου ό μέν *Αλβερτο; 'Ησυχ. Τόμ. Α ,  σελ. 
881 είκασε δα.Ιτίον, τουτέστι δελτίον, καθά καί ό Κου- 
στήρος, ό δέ Σμίττιο; χαΛίδιον, οπερ φέρεται καί αύτό έν 
τοΐς του Ησυχίου (Τομ. Δ , σελ. 269 Σμ.) έρμηνευόμενον 
όιά τοΰ πινάχιον. Καί τό διφθέρα ευρίσκει τις παρ’ Ήσυ- 
χίω όιά τοΰ δέΛτος ηρμηνευμένον, καθάπερ καί τό διψάρα, 
περί ών έν τοΐς έπειτα θά γραφώσι τά δέοντα. ΑέΛτοι ίε- 
pal η μνστιχαί παρά τοΐς εκκλησιαστικοί; εινε τά άλλως 
λεγόμενα δίπτυχα (τουτέστι δελτία) τής εχχλησίας η τά 
εκκλησιαστικά. f Γπάρχει δέ τοΰ δέλτος-καί υποκοριστικόν 
δελτίον παρ’ 'Ηροδότω λέγοντι «δελτίον διπτυχον λαβών 
τόν κηρόν αύτοϋ έξέκνησε» (Ζ', 239. Το κεφάλαιον τοΰτο 
νομίζεται ΰπό τινων ΰποβολιμαΐον). Πολυδ. Δ', 18 «Καί 
δελτίον δέ τών έν γραμματιστοΰ και πυξίον καί πυξίδιον 
(ζατι γάρ παρά ’Αριστοφάνει τουνομα) καί. δέλτος. Καί Ή- 
ρόόοτος μέν λέγει δελτίον δίπτνχον, οί δέ ’Αττικοί γραμ
ματείαν δίθυρον καί θύρας τάς πτυχάς άχρι δύο ε?τα 
πτνχάς καί τρίπτνχον καί πολύπτυχον» (Πρβ. καί I ’ 
57 καί τά ύπο τοΰ Βαιρίου γεγραμμένα εις τό χωρίον τοΰ 
'Ηροδότου Τόμ. Γ ',  σελ. 796 έκδ.β'). ’'Αλλο υποκοριστικόν 
δελτάριον εύρίσκεται παρά Πολυβίω Κ© ', ια', 2 καί παρά 
Πλουτάρχω Κάτων. Νεωτ.ΚΔ',1. Κοραής ΠΛοντ. ΠαραλΛ. 
Τόμ. Ε  , σελ. 327 «Δελτάριον. Το ύστερον παρά τοΐς Βυζαν- 

τινοΐς συγγραφεϋσι κληθένκαθά καί μέχρι δεΰρο καλείται 
παρ’ ήμΐν, Πιττάχιον (b ille t), περί ών τής παραγωγής καί 
σημαοίας έπιθι τόν Ευστάθιον (ηελ. 633)». yΑξιόν μνείας 

έν τελεί υπάρχει τό δελτογράφημα τοΰ άνΰνπάτον (lih e l - 
lus) τό άναγινωσκόμενον έν τή ΰπό Βοικκίου καί άλλων 
Συλλογή τών Έλλην. ’Επιγραφών ’Λρι9;ν. 3902, β\

Και περι τοΰ βνβλος και βίβλος πραγματεύεται ό Εύ- 
στάθιος έν τοις προμνημονευθεΐοιν ύπομνήμασι πολύν πεοί 
αύτών λόγον ποιούμενος (στίχ. 912, σελ. 2 7 8 ), όν χρησι- 
μώτατον είς τό προκείμενον όντα ούδαμώς όκνοΰμεν νά υ.ε- 
ταγράψωμεν ένταΰθα. «Φυτόν δέ ή βνβλος κατά τούς πα
λαιούς φυόυενον έν τοΐς Αιγυπτιακοί; ελεσι, ράβδος ψιλή, 
ώς φασιν εκείνοι, έπ’ άκρω χάρτην έχουσα, φυομένη πολλή 
καί έν τοΐς κάτω μέρεσι τοΰ Δέλτα, ί ;  κρείττων, φασίν, ή

λεγομένη ιερατική. Τής δέ βύβλου τό κάτω οσον επι πήχυν 
τρώγεται, ώ; φησιν '.Ηρόδοτο; [β", 92 j, πνιγέν μάλιστα εν 
κλιβά'.ω διαφανεί. Ζητητέον δέ μή ποτε άπο τή; τοιαυτη; 
βύβλου, ώς πεφυκυία; ύφαίνεσθαι η πλέκεσθαι η άλλω; πω; 
συ/τίθεσθαι, καί αί τών γραμμάτων φύλακε; πτύχε; βίβλοι 
έλέγοντο διά τό τυχόν έκ τοΰ τοιούτου φυτοΰ φύλακα; τοι- 
αύτα; τότε κατασκευάζεσθαι, καί ή κλήσι; παοεμεινε και 
εί; ήμα; έναλλαγέντο; τοΰ ν εΐ; τό συγγενές δίχρονον. ’Ε- 
γίνετο δέ καί πέδιλα έκ τοΰ φυτοΰ τής βύβλου· οί γοΰν Αι
γύπτιοι ίερεΐ; βύβλινα λέγονται ποτε φορεΐν υποδήματα 
['Ηρόδ. Β”, 37], καί πλοίων δέ ναυπηγουμένων αί άρμονίαι 
βύβλω παρεβύοντο ['Ηρόδ. Β ', 9 6 ], καί ίστία δέ πλοίοι; 
έγίνοντο βύβλινα ['Ηρόδ. Β ', 9 6 ]' καί τήν έν ’λβύδω δέ 
τοΰ Ξερξου γέφυραν, ώ; 'Ηρόδοτό; φησι [Ζ  , 34. Πρβ. καί 
25 καί 36 καί Η ', 2 0 ] Φοίνικε; μέν λευκολίνω έγεφύρουν, 
Αιγύπτιοι δέ βύβλω. Αιλιο; δέ Διονύσιος εν τοΐ; περί ’Α τ 
τικών λέξεων υπογράφει σαφέστερον τήν τοΰ φυτοΰ φύσιν 
τής βύβλου, ένθα περί φιλύρας φησιν οτι φυτόν ή φιλύρα 
φλοιόν εχον βύβλου, παπύρω δμοιον, έξ ου τοΰ; στεφάνου; 
πλέκουσι.» ’Εκ  τών τοΰ Αίλίου Διονυσίου παραλαβών ό Φώ
τιο; γράφει έν Αεξ. σελ, 649, 26 «Φιλύρα; Φυτόν εχον 
φλοιόν βύβλω παπύρω δμοιον, έξ ού τού; στεφάνου; πλέ- 
κουσιν». Τά αυτά άναγινώσκονται καί έν τφ Μεγ. ’Ετυμο- 
λογικώ σελ. 795, 4. Καί ό μέν Συλβούργιο; νομίζει οτι τό 
παπύρω εινε γλώασημα, ό δέ Κουστήρο;, ώ άκολουθεί καί 
ό Καβήρο;, παρεμβαλών τό η γράφει βύβλω ή παπύρω. 
’Αλλ’ ίσω; τήν έρθήν γραφήν διέσωσεν ήμΐν ό Εύστάθιο;. 
Τοΐ; ύπό τοΰ Εύσταθίου γεγραμμένοι; παραπήγνυμεν τά 
παρά Στεφάνιο τώ Βυζαντίω άναγινωσκόμενα σελ. 188 

Μειν. «Βύβλο; δέ προσηγορεύθ/] έκ τοΰ πάση; αρχαίης βί 
βλου φυλακήν άσινέα ένταΰθα γενέσθαι. Οί δέ ο'τι έν αύτ-̂  
ΤΙσι; κλαίουσα Όσιριν τό διάδημα έθηκε* τοΰτο δ’ ην βύ- 
βλινον [/.πό] βύβλου τή; φιλύρη; τή; Αίγυπτίη;, η; άνέ- 
τραφε Νείλος έν τοΐ; 2λεσι» (Πρβ. καί ’Ετυμ. Μέγ. σελ. 
216, 31). 'Η  βύβλος μνημονεύεται καί ΰπό τοΰ Αισχύλου 
λέγοντος Ίκετ. 761 «βύβλου δέ καρπός ού κρατείστά/ΐΛ» 
(Σχολ. α’Επεί παπυροφάγοι οί Αιγύπτιοι»), οπερ παροιμιώ- 
δες άπέβη παρά τοΐς παλαιοΐς (*ΐίε Ζηνόβ. b', 73 καί Σοοΐδ. 
Τόμ. Α  , α , σελ. 1 052 Βερν.). Καί έν άποσπάσματι δ’ έκ 
τών Φορμοφόρων τοϋ 'Ερμίππου παρ’ ’Αθην. Α , σελ. 27, 
ς  φέρεται «έκ δ’Αϊγύπτου τά κρεμαστά ίστία καί βύβλου;». 
Τά έκ βύβλου κατεσκευασμένα σχοινιά ησαν ηδη καί έπί 
'Ομήρου γνωστά, ώ; γίνεται φανερόν έκ τοΰ έν ’θδ . Φ , 

391 «κεΐτο δ’ ΰπ’ αιθούση οπλον νεό; άμφιελίσσης βύ- 
βλινον» (Σχολ. σελ. 704 Δινδ. «Βίβλινον : Καννάβινον ή 
τό έκ παπύρου». Εύστάθ. σελ. 1913 ν Βίβλινον  δέ ού τό 
έκ βίβλου, ο έστι παπύρου Αιγύπτια;, άλλά βοτάνης τινός 
έμφεροΰ; παπύρω. Οί δέ καννάβινόν φασιν, ετεροι δέ τό έκ 
φιλύρας». Τά τοΰ Ευσταθίου δέν εινε μετά πολλή; όρθότη- 
το; εϊρημένα). 'Οτι δ’ ή χρήσι; τοΰ βυβλίνου χάρτου συνή
θη; κατά τού; χρόνου; τοΰ 'Ηροδότου υπήρχε πα; τις ευκό
λως τεκμαίρεται έξ ών ουτος ιστορεί έν Βιβλ. Ε ’, 58 λέ-

I γων δτι «Καί τάς βίβλους διφθέρας καλέουσι άπό τοΰ πα
λαιού οί "Ιωνες, δτι κοτέ έν σπάνι βίβλων έχρεοντο διφθέ- 
ρησι αιγέησί τε καί όΐέησΓ έτι δέ καί τό κατ’ έμε πολλοί 
τών βαρβάρων ές τοιαύτα; διφθερα; γράφουσι» (Πρβλ. 
Βαίριον Ήροδ. Τόμ. Γ ’, σελ. 97 έκδ. β'). Βύβλος καί πά- 
πκρος έχουσι καθόλου είπεΐν τήν αύτήν σημασίαν, 'θ  Θεό- 
φραστό; ποιούμενο; λόγον περί παπύρου έν τη περί Φντ. ' ι 
στορία Δ', 8 γράφει τά εξής' «Αύτό; δέ ό πάπυρος πρός 
πλεΐστα χρήσιμο;· καί γάρ πλοία ποιοΰσιν έξ αύτοΰ καί έκ 
τή; βύβλου ίστία τε πλέκουσι καί ψιάθου; καί έσθήτά τινα 
καί στρωμνά; καί σχοινία τε καί ετερα πλείω* καί έμφανέ- 
στατα δή τοΐ; έξω τά βιβλία. Μάλιστα δέ καί πλείστη 
βοήθεια πρό; τήν τροφήν άπ’αύτοΰ γίγνεται" μασώνται γάρ 
άπαντες οί έν τί) χώρα τόν πάπυρον καί ώμον καί έφθόν 
καί οπτόν’ καί τόν μέν χυλόν καταπίνουσι  ̂ τό δέ μάσημα 
έκβάλλουσιν» (Πρβ. καί Διοσκορίδ, Α ,  4 16). Παρά Σουίδα 
Τόμ. Α , α ,  σελ. 1052 Βερν. άναγινώσκεται «Βύβλον; πά
πυρον. Αίλιανό;· Κελεύει τόν μέν άποδόσθαι τω Νικάνορι 
φάκελλον βύβλου τετρακοσίων χρυσών- έάν δέ μή έθελη, 
άεί προσεπιτιμαν καί έπαιτεΐν τοΰ χρυσίου προςιθέντα» (’Εν 
λέξει φάχελλον Τομ. Β ', β', σελ. 1 ί 07 φαίνεται δτι σώ
ζεται ή άληθή; γραφή ό δε ’Απόλλων κελεύει άποδόσθαι 
κτέ. Καί τοΰ φάχελλος δέ όρθότερον εΐνε τό δι’ |νό; λ  
γραφόμενον φάκελος)  *. Τής τοΰ πάπυρος είς δήλωοιν cyoi-

1. Εν τω Μεγ. Ετυμ.. σελ. 497, 30 καί έν Bs/,κ. ’Avs/.S. σελ. 
226, Μ  άναγινώσκετχι «Βιδλίϊες : Τά βιβλί* η σχοινί» τά έκ βίέλου 
πεπλεγμ,ένϊ». Και παρά Κλήμεντι· τω ’Αλεξανδρεΐ Σ  τ ̂  ω u.. Λ ',  0ελ. 
412 Ποττ. περι παπύρου οντος τοΰ λόγου γράφεται «Χείσαντε; δέ ίίστε- 
fov (οί γονείς τοΰ Μω'ύσέω;) μή συναιτόλωνται τφ παιδί έκ β ί 6 λ ο a 
τής έπιχωρίου σκεΟός τι ιιοιησάμενοι τόν ιταΐδα ένίέμενοι έκτιΟέασι». 
Πρβ- κ«ι Ήσαΐ. 1Η', 2 άποστέλλων έν Θαλάσσ7) ομ^ρα κβΐ έπιστο- 
λά; β ι6 λ  ί ν α ς έπάνω τοΰ ΰδατος», κτλ. Καλόν ήμΐν φαίνεται νά έξετα- 
σθώσιν ένταΰθα μετά τίνος ακρίβειας τά κατά τήν γραφήν τοΰ β ύ β λ ο ς  
και β ί β λ ο ς  και τήν διάφορον αϊιτών χρήσιν, μάλιστα δέ τών υπο
κοριστικών β υ β λ ί ο ν και β ι β λ ί ο ν, ιτερι ών διαφωνοΰσιν οί πα
λαιοί γραμματικοί άλλοι άλλα ιτερι αύτών δοζάζοντες και διδάσκοντες. 
‘Ο Ευστάθιος ποιούμενος λόγον περι τής διττής γραφής τοϋ πρωτο
τύπου θϊίλυκοΰ γράφει τά έξής έν ταΐς είς Ομηρον Παρεκβίλαΐς σελ. 
1913. «ότι δέ, κιΟά ί μ ό λ υ β δ ο ς  itspa τοΐς παλαιοΐς, οϋτω και ή 
^ηΙεΤσα β ύ β λ ο ς  διφορεΤται κατά τδ δίχροιίον έρρέθη μέν καί έν τοΐς 
τοΰ περιηγητοΰ, δηλοΐ ϊέ αύτό και ί γράψας έν ^ητορικω λεξικώ οτι 
β ύ β λ ι ν ο ν καί β ί β λ ι ν ο ν  διχώς. ’Ενταΰθα δέ σημείωσα! ϊτι τε 
ή Β  ύ ί  λ ο ς έπι πόλεως μέν τής και έν τω περιηγητή μόνως διά τοΰ 
υ γράφεται, έπί δέ φυτοΰ ώς έπί πολϋ μέν καί μάλιστα παρά τοΐς 
άρχαίοις όμοία ή γραφή, οί δέ νεώτεροι τρέψάντες κατά τό δ ύ φ ρ ο ς 
δ ί φ ρ ο ς  μ ϋ σ ο ς  [Τό όρβόν είνε μ ύ σ ο ς ] μ ΐ σ ο ς ,  μ ο ΰ σ α μ  ο ίσα, 
τ ύ - π τ ο υ σ α  τ ύ π τ ο ι σ α  καί 6'σα τοιαϋτα Δωρικά καί Αιολικά, 
β ί β λ ο ς διά τοΰ ίώτά φασι καί τό π λ έ ο ν  έ π ί τ ή ς ΰ π ο κ ε ι -  
μ έ ν η ς β ί β λ ο υ τ ο ΐ ς  γ ρ ά μ μ α σ ι . . .  Είς δέ τήν «ντιμεταχώ- 
ρηβιν τοΰ υ καί τοΰ ιώτα πρός αλληλα χρήσιμον καί τό σ τ ρ υ φ ν ό ς  
έκ τοΰ σ τ ύ φ ω παρά Βρωδιανώ καί μεταθέσει σ τ ι φ ρ ό ς, οθεν ίσως 
καί £ήμα σ τ ι φ ρ ώ» (ϊδε Ηρωδιανόν ύπό Λεντζίου Τ όμ .Β  ,σελ. 8 8 ί). 
Προσθετέον τούτοις τά έν σελ. 1340 γεγραμμένα, έν οΐς γίνεται λόγος 
περί τής τοΰ μό λυ β δ ο ς γραφής εχων ο'ύτως-·ίστέον δέ ί'τι τ ΐν  παρα
λήγουσαν τοΰ μ ό λ υ β δ ο ς  διά τοΰ υ προεφερον οι αρχαίοι,ώς καί τοΰ 
β ύ β λ ο ς .  Αιλιος γοΰν Διονύσιός φησιν ό’τι μ ό λ υ β δ ο ς  διά τοΰ υ 
καί δ. όθεν δηλαδή όμ,οιόγραφος καί ή μ ο λ ύ β δ α ι ν α .  ’Ε ν  δέ τώ 
μ ό λ ι β ο ς ω ς  έ τ ρ ά · π ε τ ’ α ί χ _ μ ή  [ίλ . Λ ,  237] διά μέτρον, φχ- 
0ίν, οΰτω γέγρχπτχι- έπεί καί Ιωνες ίμοίως ’Αττικοΐς μ ό λ υ β δ ο ν



νίου παπυρίνου χρήσεως παράδειγμα παρέχει ήμΐν ό Ίευδα- 
νακρέων γράφων Δ', 5 (λ ’, δ Βεργκ.) «δ δ’ 'Ερως χιτώνα 
δ/,σας ύπέο αύχένος παπύρω μέθυ μοι διακονείτω» και ό 
’Αντίπατρος λέγων ’Ανθολ. Παλ. ς ,  249 «σχοίνω καί 
λεπτή σφιγγομένην παπύρω». Πρβ. καί Ίουβενάλ. IV ,  24 
(’’ΐδε Μελόρνιον ’Λναχρεοντ. σελ. 119 κεξ.).

Καί τκΰτα μέν περί τοϋ δέλτος καί τοϋ βίβλος ή βύ 
βλος. ’Αλλά πλήν τούτων καί ά'λλα έν ταΐς έκ τοΰ Ευστα
θίου παρατεθείσαις ρήσεσιν ώς καταχρηστικώς λαμβανόμενα 
μνημονεύονται, περί ών πλατυτέρου πάντως λόγου καί πλεί 
ονος βασανισμοΰ δεόμενων άναγκαϊον ήμΐν φαίνεται νά γρα
φή ένταϋθα το άρκοΰν ή χρειώδες ύπάρχον. Εινε δέ ταϋτα 
το χάλκεα, τό πίναξ, το γράφειν, τό χέραν, το οβολός 
καί τό δραχμή" ετι δε το πιττάχιον.

Περι της τοΰ χάλχεος άντί τοΰ σιδήρεος χρήσεως, ώς 
καί περί τής τοϋ χαλχύς άντί του σίδηρος, πολλοί τών 
παλαιών γραμματικών έποιήσαντο λόγον. Πριν όμως ταύ
την έξετασωμεν άμφίβολον φαινομένην ή καί ολως άπί- 
θανον ουσαν κρίνομεν εύλογον νά διαλάβωμεν πρότερον περί

λέγούσιν». Κατά τήν γνώμην τοΰ Μεγ. Έτυμολόγου (σελ. 590, 8 ) ,  
ν;ν και πάντες σχεδόν οί νεώτεροι άσπάζονται, εάν μέν η προκειμένη 
λέξις διά τοΰ ι γράφηται, στερείται τοΰ 8, μ ό λ ι β ο ς· εάν 81 διά τοΰ 
υ γράφηται, έκφέρεται μετά τοΰ 8, μ ό λ υ β δ ο ς  (Ϊ8ε αάλιστα Πειρ- 
σώνα Μ  ο ί ρ. σελ. 2ο0 κες. Πρβ. και Λοβέκκιον Φ  ρ u ν. σελ. 148, 
κλπ.). Περί τοΰ β υ β λ  ί ον και β ι β λ Ε ο ν ό μέν Μοϊρις γράφει (σελ. 
93 Πειρσ.) «Β  ι β λ ί α 8ιά τοΰ ι, ώς Πλάτων, Δττικώς, β υ β λ ί α 
διά τοΰ υ, ώς Δημοσθένης, κοινώς ·, b δέ Μέγ. ’Ετυμολόγος (σελ. 216, 
39) «Β  u β λ ί ο ν και β ι β λ ί ο ν διαφέρει. Β  ι> 6 λ ί ο ν λέγεται τό 
αγραφσν, οιον έ π ί τ ό β υ β λ ί ο ν σ ο υ  π ά ν τ ε ; γ ρ α φ ή σ ο ν -  
τ α ι [Ψ α λμ  Ρ Λ Η ',  16,?νθαομως γράφεται β ι 6 λ ί ο ν], δηλονότι α· 
γραφον· β ί β λ ί ο ν δέ τό γεγραμμένον»,ό δέ Φαβωρΐνος «Β  ι β λ ί ο ν 
δια του ι Αττικως, δια —ου υ Ιωνικως· (Πρβ. Πίΐρσώνα Μ ο ί ρ- σελ· 
9S. Στούρνον Έ  τ υ μ. Μ ε γ .  σελ. 567. Γαισφ. και Μ α ι’τ τ α ί ρ 
π ε ρ ι Δ ι αλ. σελ. 43-). Σχουειγαιουσήρον Λ ε  ξ. Ι Ϊ  ρ ο δ. σελ· 67 καί 
σελ. 71, κλπ.). Παρ’ Ησυχίω άναγινώσκεται «Βιβλία : Βυίλία, επι- 
στιλαί" και «Βυβλια : Βιβλία». Πιθανώτατον φαίνεται οτι έπι μέν 
τοο φυτοΰ και της ές αυτοΰ καΟολου ποριζομένης ίίλης ο διά τοΰ ν τό 
πος παρά τοϊς παλαιοΐς έκράτησε, β ύ β λ ο ς ,  έπί δέ τοΰ χάρτου τοΰ 
βυβλίνου κυρίως ή παπυρίνου οντος και τοΰ γεγραμμένου έν αύτώ η 
τοΰ συγγράμματος καθόλου ό διά τοΰ ι τύπος συνήθης αΰτοϊς έγένετο 
β ί β λ ο ς  βι β λ ί ο ν (Πρβ. Βρεδόβιον Δ ι α λ. ή  ρ ο 8. σελ. 52 καί 
Βαίριον Η ρ ο δ. Τόμ. Γ ',  σελ. 97 έκδ. β ’). Δέν είνε δ’ ίσως εύλο
γον νά φρβντιζτ) τις λίαν και πολυπραγμονώ περι της Ικασταχοΰ γρα
φής τών άντιγραρων, ων ή πίστις συνήθως, δ'ταν πρόκειται περι τών 
τοιούτων, οΰδενός σχεδόν άξια άποδείκνυται. Σΐιχνάκις εν αΰτοϊς φέ
ρονται άμφότεραι αί γριφαί, είτε περι τοΰ τρωτού λόγος ^γίνεται εί:ε 
περι τοϋ δευτέρου. ’Εν Ό δ,σσ. φ , 391 πολλά τών αντιγράφων άντί 
τ.ΰ β Λ 6 λ ι ν ο ν Βχουσι β ί S λ t ν ο ν.Παρ’Άλκίφρονι Α ,34 έγράφετο 
κοινώς πρότερον «σχήμα ε’χων και β υ β λ ί δ ι ο ν μετά χεΐρας. άντι 
του όρθου β ι β λ ι δ ι ο ν,όπερ έν ολιγίστοις τών αντιγράφων εύρίσκε- 
ται, κτλ. Παρατηρητέον δ’ ο ι τό έν Ί'αλμψ  Ρ Λ Β ' ,  16 ί μέν Μέγ. 
■Ετυμολόγος σελ. 216, 41 γράφει β υ β λ ί ο ν, 5 δέ Σουΐδας Τόμ.Δ ', 
ε  , σελ. 987 Βερ . β ι β λ ί ο  ν,δπερ καί κεϊται αληθώς έν τώ Ψαλμώ. 
Κα. xtpl τοΰ έν Ψ α λμ£  Λ θ ', 8 «έν κεφαλίδι βίίλίου» ποιούμενος λό
γον 4 Χοιροβοσκός Έ  π ι μ  ε ρ. σελ. 143 γράφει « Β υ β λ ί ο ν παρά 
τό βόω. τό άοφαλιζω». Προσέτι δέ άντί τοΰ Β  ΰ β λ ι ν ο ς ο ί ν ο ς  
<ρ«ρ»ταε και Β  ί β λ ι ν ο ς έν τοϊς άντιγράφοις πολλάκις (Πρβ. Λεν- 
νήπιον ΰ σ ι ό 8. Ε  ρ γ. 589, σελ. 70. ΔινΧόρφιον Ε  4 ρ ι π ί δ. Τόμ.
Γ  , σελ. 952 κλπ.). 1ία\ ί  Ρωμαίος δέ Β  i b  u I u s ιΰρίσκεται ού ui- 
*»v Β ί β λ ο ς  γραφόμενος, άλλά και Β ύ β λ ο ς  (Πρβ. Κοραήν 
Π ' ' ί “ 1· Π α ρ α λ λ .  Τόμ. Ε ’, σελ. 327 και 337).

τής βεβαίας καί αναμφισβήτητου χρήσεως τοΰ χαλκεύς άντί 
τοΰ σιδηρουργός ή άργυροχόπος ή χρνσοχόος. Χαλχενς 
ώνομάζετο κυρίως ό τεχνίτης ό κατεργαζόμενος χαλκόν' 
άλλ’, εϊτε διότι ό αύτός καί άλλα μέταλλα είργάζετο είτε 
διότι το έργον άπλώς έσκοπεΐτο ούχί δέ καί τό είδος τοΰ 
μετάλλου, έλαμβάνετο τό προκείμενον όνου,α καί έπί πλα
τυτέρας σημασίας δηλοϋν τον τεχνίτην καθόλου τον κατερ- 
γαζόμενον μέταλλα. °θθεν παρ’Ήσυχίω Τόμ. σελ. 270 
2μ. λέγεται κ Χαλκεύς: Πας τεχνίτης, καί ό άργυροκόπος 
καί ό χρυσοχόος» καί παρά Σουΐδα Τόμ. Β ’, β', σελ. 1 587 
Βερν. αΧαλκεύς : Πας ό χαλκείων Tt, καί ό χρυσοχόος 
’Εν ’οδύσσειας Γ  είπών ό ποιητής πρώτον «εις δ’αυ χρν- 
σοχόον Ααέρκεα δεΰρο κελέσθω έλθεϊν» (στίχ. 425) έπάγεί 
επειτα μετ’ ό λίγους στίχους «ήλθε δέ χαλκεύς οπλ’ έν 
χερσίν έχων χαλκήϊα, πείρατα τέχνης, άκμονά τε σφυράν τ’ 
έϋποίητόν τε πυράγρην, οΐσίντε χρυσόν είργάζετο» (ατίχ. 
432. Σχολ. σελ. 161 Δ,ινδ. α^Ηλθε δέ χαλκεύς : Ήτοι 
χρυσοχόος. Τοΰτο δ’ είρηκεν οτι τοϊς αύτοΐς χρήται έργα- 
λείοις δ τε χαλκεύς καί ό χρυσοχόος.— 'θ  χρυσοχόος. ’Από 
γάρ τοΰ πρώτου φανέντος μετάλλου πάντας τούς δημιουρ
γούς ούτως έκάλουν, ώς καί τον "Ηφαιστον* ήν άρα χ α λ 
κεύς °Ηφαιστος ποίησεν [’ΐλ. Ο, 309]». Τά αΰτά σχεδόν 
άναγινώσκονται καί έν τώ Μεγ. ’Ετυμολ. σελ. 805, 34. 
Πρβ. καί Εύστάθ. σελ. 1475 «Χαλχενς δέ δ πρό βραχέων 
χρυσοχόος κατά όνομα γενικόν άπο τοϋ πρώτου φανέντος 
μετάλλου. Διό καί ό "Ηφαιστος χαλχευς έλέγετο καί χαλ- 
χεύειν τό οίανοΰν έλατήν υλην σφύρα παίειν* καί τά είς 
αύτο δέ όπλαχαλχ/μα λέγει” ). ’Εν Οδύσσειας I, 391 φέ
ρεται «ώς δ’ ότ’ άνηρ χαλχευς πέλεκυν μέγαν ήέ σκέπαρ- 
νον είν ύδατι ψυχρώ βάπτη μεγάλα ίάχοντα φαρμάσσων* 
τό γάρ αύτε σιδήρου γε κράτος έστιν». Τήν τοϋ χαλκεύς 
άντί του σιδηρουργός χρήσιν παρετ/ίρησε καί ό ’Αριστοτέ
λης γράφων έν Ποιητ. Κς’, 21 «Τά όέ κατά τό έθος τής 
λέςεως· οίον τών κεκραμένων οίνόν φασιν ένια" οθεν πεποίη· 
ται 6 Γανυμήδης Διί οίνοχοεύειν, ού πινόντων οίνον" xal 
χαλχέας τους τον σίδηρον εργαζομένους». Πρβ. καί Πο- 
λυδεύκ. 7. . 106 «Χαλκεύειν δε καί τό σιδηρεύειν έλεγον 
y.txlχαλκέαο τούς τον σίδηρον έργαζομένους». Σχο^.’ίλιάδ. 
Τ, 283 (σελ. 525 Β ε κ κ . )  «Χαλκω : Παλαιά ή χρήσις τοΰ 
χαλκόν όνομάζειν τον σίδηρον. Αμέλει καί χαλχέας λέγο
με ν τούς τόν σίδηρον έργαζομένους». 'Ο ’Ηρόδοτος ποιούμε
νος λόγον περί έργαστηρίου, έν ώ σίδηρος έςηλαύνετο, αύτό· 
μέν χαλκήϊον ονομάζει, τόν δ ’έν αύτώ έργαζόμενον τεχνί
την χαλχία. 'Ο λόγος τοϋ 'Ηροδότου έν α’, 68 κείμενος 
έχει ούτως· « ’Ελθών ές χαλκήϊον έθ/ίεΐτο σίδηρον έζελαυ- 
νόμενον" καί έν θωύματι ήν δρέων τό ποιεόμενον. Μαθών δέ 
μιν ό γαλχενς άποθωυμάζοντα ειπε παυσάμενος τοϋ έρ
γου» (Πρβ. καί Παυσαν. Γ ,  γ ,  6). Κατά τόν Λθήναιον έ- 
λεγεν ό Δίφιλος έν τώ ©ηιει ότι τρισί Σαμίαις κόραις προε- 
βλήθη γρίφος τί πάντων ίσχυρότατον. Καί ή μέν είπε τόν 
σίδηρον, δι’ ου τά πάντα οι άνθρωποι όρύττουσι καί τέ- 
μνουσι καί πρός άπαντα αυτόν μεταχειρίζονται* ή δευτέρ*

δέ ύπέλαβεν ότι πολλώ ισχυρότερος τοΰ σιδήρευ εινε ό χ α λ 
χευς άτε κατεργαζόμενος τόν σίδηρον καί παντα τρόπον 
αύτόν μεταπλάττων’ ή δέ τρίτη τό πεος άπεδειςεν ισχυ- 
ρότατον πάντων, οτι δι’ αύτοΰ καί τόν χαλκέα πυγίζουσι 
στένοντα. Παρατίθεμεν τής αστείας ταύτης ρήσεως τό προς 
τόν ήμέτερον σκοπόν χρήσιμον μέρος όπως φέρεται παρα τώ 
’Αθηναίω ί ,  σελ. 451, β' γεγραμμένον «φάσκειν τε τόν 
χαλχέα πολύ κρείττω φέρειν ίσχύν’ έπεί τοΰτον κάτεργά 
ζόμενον καί τόν σίδηρον τόν σφοδρον κάμπτειν. μαλν.οσειν, 
ό τι άν χρήζγι ποιεΐν». ΙΙ-ζρά Ξενοφώ/τι κεϊνται έν τώ αυτώ 
λόγω ώς διάφοροι άλλήλων οί χαλκοτύποι καί οι χαλκεΐς 
'Ελλην. Γ ’, δ', 17 «οί τε ja iw f y j r o t  καί οί τέκτονες καί 
οί χαλκεΐς καί οί σκυτοτόμοι καί οί ζωγράφοι πάντες πο
λεμικά όπλα κατεσκεύαζον». Περί τών αύτών τούτων ποι
ούμενος λόγον ό Ξενοφών έν ’Αγησιλάω Α , 26 γράφει «οΐ 
τε χαλκοτύποι καί οί τέκτονες καί οί σίδηρεϊς καί σκυ- 
τεϊς καί γραφείς πάντες πολεμικά, όπλα κατεσκεύαζον». 
Παρατηρητέον δ’ ότι τών χαλκοτύπων άμα καί τών σιδη- 
ρέων γίνεται μνεία καί έν Πορ. Δ’, 6 «καί γάρ ούδ’ώσπερ 
όταν πολλοί χαλκοτύποι γένωντat, άξιων γενομένων τών 
χαλκευτικών έργων, καταλύονται οι χαλκοτύποι, καί οί 
αιόηρεΐς γε ώσαύτως». Πλήν τοΰ χαλκοτύπος υπάρχει καί 
χαλκουργός ευρισκόμενον παρά Λουκιαν. Διί Τραγ. § 83, 
παρά Στράβων! Γ  , β', 9 καί παρ’ άλλοις μεταγενεστέροις. 
ΓΙρβ. καί Πολυδεύκ. Ζ ', 104 «καί χαλκοτύπος καί χαλ
κουργός καί χαλκουργία». Τής τοΰ χαλκεύς εύρυτέρας καί 
καθολικωτέρας χρήσεως παραδείγματα παρεχουσιν ήμΐν καί 
οί μεταγενέστεροι, οίον Πλούτ. ’ ίίθικ. σελ. 156, β" ν. χαλ
κεύς τε κόλλησιν σιδήρου καί στόμωσιν πελέκεως μάλλον». 
Παραλειπ.Δεύτ.ΚΔ , 12 «καί χαλκεΐς σιδήρου και χαλκού 
έπισκευάσαι τόν οίκον κυρίου» κτλ. ’Ως δέ τό όνομα χα λ  
χεύς έλαμβάνετο καί είς δήλωσιν τοΰ τεχνίτου καθόλου τοϋ 
κατεργαζομένου μέταλλα, ουτω καί τό ρήμα χαλχεύειν 
είχε πολλάκις τήν δύναμιν τοΰ έργάζεοθαι μέταλλα ή κα
τασκευάζει τι έκ μετάλλων, ’ΐλ. Ξ, 400 «τήσι παο’ εί- 
νάετες χάλκευον δαίδαλα πολλά, πόρ-ας τε γναμπτάς θ’ έ
λικας κάλυκας τε καί όρμους, έν σπήϊ γλαφυρώ», κτλ. 
Παρά Κλήμεντιτώ ’Αλεξανδρεϊ Παιδαγ.Β', σελ.189 Ποττ. 
άναγινώσκεται «μακέλλην δ’ ούκ άν τις άργυρόν ούίέ ά- 
μ7,ν Χ Ρ υσήν χαλχεύοι» (’Αντί τοΰ ρ.αχέλλην έγρανεν 6 
Αινδόρφιος μάχελλαν Τόμ. Α', σελ. 246). Πρβ. καί Πίν- 
δαρ. παρ’ ’Αθην. Ι Γ ' ,  σελ. 601, δ' «έξ άδάμαντος ή σι · 
δάροκ'κεχάλκευται μέλαιναν καρδίαν ψυχρά φλογί», ’Αλλά 
το χαλχεύειν καί χαλχεύεσθαι εύρίσκεται καί μεταφορι- 
κ,ώς κείμεν/V άντι τοϋ χατασχευάζειν καί κατασκεύαζε- 
σθαι, κτλ. ετι δε και άντί τοϋ σχενωρεϊν καί σκευωρεί- 
σθαι, κτλ., οιον Αριστοφ. 'Ιππ. 469 «Καί ταϋτ’ έφ’ οίσίν 
*;τι συμφυσώμενα έγωδ’* επί γάρ τοϊς δεδεμένοις _ya.^- 
χεύεται. —  Ευ γ ’ ευ γε* χάλχευ’ άντί τών κολλωμένων», 
κτλ. Οϋδεμία δ’ άμφιβολίά δόνατα» νά ύπάρχη ότι καί τό 
ουσιαστικόν χαλκεία τό έκ τοΰ χαλκεύειν παρηγμένον είχε 
καί πλατυτέραν παρά τοΓς παλαιοΐς σημασίαν, καθ’ ήν καί

άντί τοΰ αιδηρεία έλαμβάνετο, ούτινος τό ρήμ α σιδηριύεη^ 
μνημονεύεται ύπό τοΰ Πολυδεύκους Ζ', 105 y.a'i 106· 

Διαλαβόντες περί τής τοΰ χαλκεύς πλατυτέρας σημα
σίας, καθ’ ήν καί άντί τοΰ σιδηρουργός εύρίσκεται κείμε
νον, όφείλομεν ήδη, καθ’ ά προείπομεν, καί τήν τοΰ χ α λ 
κός άντι τοΰ σίδήρος χρήοιν καί τήν τοΰ χάλκεος άντί τοΰ 
σιδήρεος προσηκόντως νά έρευνήσωμεν καί έξετάσωμεν, ινα 
πως δ/;λωθή άν άψευδής ή τοιαύτη χρήσις ύπάρχτι ή'πλα- 
σματώδης καί άναλήθης. 'θ  Ευστάθιος καί άλλοι τών πα
λαιών γραμματικών ένόμιζον ότι άληθώς τό χαλκός καί 
χάλχεος άντί τοΰ σίδηρος καί σιδήρεος έλαμβάνετο διά 
τήν προγενεστέραν εύρεσινκαί χρήσιν τοΰ χαλκού, ήτις καί 
παρά τοΰ 'Ησιόδου μαρτυρεΐται λέγοντος "Εργ. 1 50 «Τοΐς 
δ’ ή/ χάλκεα μέν τεύχεα, χάλκεοι δέ τε οίκοι, χαλκώ 
δ’είργάζοντο* μέλας δ’ ούκ έσκε σίδηρος» 1. Παρατίθεμεν 
πρώτον τάς ρήσεις τοΰ Εύσταθίου, έν αίς περί τοΰ προκει- 
μένου γίνεται λόγος. σελ. 93 «Χαλκόν δέ τόν σίδηρον λέ
γει διά τήν πάλαι ποτέ χρήσιν τοΰ χαλκοΰ, όπηνίκα είς 
σιδήρου χρείαν έβάπτετο, οτε καί χαλ/.ώ κατά τόν 'Ησίο
δον εΐργάζοντο άνθρωποι, μέλας δέ ούκ έσκε σίδηρος», 
σελ. 864 «Καινόν δε ούδεν εί δόνας βέλους λέγεται καί ό 
ξύλινος άτρακτος άπο παλαιας εύρέσεως καί χρήσεως, καθ’ 
ήν καί δ ύστεροφανής σίδηρος τό παλαίφατον τοΰ χαλκού 
εχει ονομα». σελ. 1783 « Σιδήρεον δέ ουρανόν δηλθ£ 
τόν έν άλλοις χάλχεον, ώς άδιάφορον δν ούτως ή ούτως 
είπεΐν». Γ0  ούρανός λέγεται σιδήρεος μεν έν ’θδυσσ. Ο , 
329 καί Ρ , 565, χάλκεος δέ έν ’ίλιάδ. Ρ , 425, .-roiy- 

j-a.^oc δέ έν Τλιάδ. Ε , 504 καί ’οδυσσ. Γ , 2. Καί 
’Απολλώνιος ό Σοφιστής Αεξ. ?Ο μ η λ  σελ. 166 Βεκκ. γρά
φει «Χάλκεα συνήθως τά όπλα καί τά έκ σιδήοου άπο τής 
παλαιας χρήσεως· κατά γάρ τάν 'Ησίοδον χαλκω δ: είργά- 
ζοντο, μέλας δ’ οΰκ έσκε σίδηρος. Διόπερ χάλχεον εγχος 
καίπερ σιδηράν έχον τήν αιχμήν, καί χαλκεύς καί έτι νϋν 
ο σίδηρον κατεργαζομενος. “Ομηρος δέ καί τόν χρυσοχόον 
λέγων ούτως- ήλθε δέ χαλκεύς οπλ' έν χερσίν έχων».'Ό 
μοια. τούτοις διδάσκει καί ό Μέγ. ’Ετυμολόγος λέγων σελ. 
805, 25 «’Εκεί γάρ πρώτον εύρέθη ό σίδηρος* καί διά τοΰτο 
έκλήθη χαλκός ό σίδηρος, διότι πρώτον εύρέθη παρά τοΐς 
άρχαίοις ό χαλκός* ύστερον δέ εύρεθείς ό σίδηρος %  έκάλε* 
<>0cv αυτόν Q£ag)vû c*>£ tco yot’Xxii). K.cct ο τΐοίνιττίζ ^(ΐΛχεοΥ 
εγχος [ ’Ιλ. Γ , 3 Ι7 ]  ού τό έκ χαλκοΰ άλλά τό έκ σιδήρου 
τή παλαια συνήθεια* επειδή τό παλαιόν χαλκοΐς άντί σι
δηρών τοΐς ξίφεσιν έχρώντο καί τοΐς άλλοις όπλοις. 'Ησίο
δος χαλκώ δ' εΐργάζοντο, μέλας δ’ χ>ύχ ίσχε σίδηρος »· 
Πρβ. καί Σουΐδ. Τόμ. Β', β', σελ. 1591 Βερν. «Χαλκώ ·* 
Σιδήρω». ίχολ. Ίλιάδ. Τ , 283 (σελ. 525 Βεκκ.) «Χαλ

ί. Πρβ. και Λουχρητιον V ,  1283 «prior aeris eral quam ferri 
cognilus usus». ό  ύβίοδος ίναφέρεται πάντως είς τήν ύπό τών ανθρώ
πων χρήσιν τοΰ σιδήρου. Αλλως δέ έν Θεογον. 161 λέγει ί'ϋ  ή Γα ΐ* 
«ποιησασα γένος πολιοΰ άδάμαντος τεΰξε μέγα δρέπανον».

2. Παρατν,ρητέα ή κατί Απόλυτον όνομαστικήν σύνταξις άντι τής 
ίμαλής και κανονικής «ύστερον δέ ε ϋ ρ ε θ έ ν τ α τ ό ν σ ί δ η ρ ο ν  
(ή και « i  ρ « 0 ί ν τ ο ς τ ο ΰ σ ι δ ή ρ ο υ) ί/.άλεσαν αύτόν κτί.».
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κώ : Παλαιά ή χρήσις τοϋ χαλκόν όνομάζειν τον σίδηρον. 
’Αμελεί καί χαλκέας λέγομεν τους τον σίδηρον εργαζομέ
νους». Σχολ. ’Απόλλων. 'Ροδ. Α#, 430 (σ'.λ. 326 Κεΐλ.) 
«Χαλκείο) πελέκει : ’Απολλώνιο; φησιν έν τω Α- τών 'Υ 
πομνημάτων τον σίδηρον ύπό τών αρχαίων χαλκόν λέγε— 
σθαι άγνοών οτι μηδέπω εύρεθέντος σιδηρού χαλκφ έχρώντο, 
ώς καί 'Ησίοδός φησι χαλκώ δ’ είργάΐ οντο, μέλας δ’ ούκ 
εσχε σίδηρος». Χοιροβοσκ. ’Επιμερ. σελ. 129, 20 Γαισφ. 
«θ! γάρ παλαιοί τόν σίδηρον χαλκοΰν [Γρ. χαλκόν] έκά- 
λουν», κτλ. Πλην άλλ’ δμως έν ούκ όλίγοις τόποις τών 'Ο 
μηρικών ποιημάτων σαφώς και εύκρινώς 'διαστέλλονται άπ’ 
άλλήλων ό χαλκός χολ ο σίδηρος, οίον ’ΐλ. Ζ, 48. Λ, 133. 
’θ δ . Φ, 4 0 «χαλκός τε χρυσός τε πολόκμητός τε σίδη ■ 
ρος». 1λ. I, 365 «άλλον δ’ ένθένδε χρυσόν καί χαλκόν 
ερυθρόν ήδέ γυναίκας έϋζώνους πολιόν τε σίδηρον άξομαι». 
’θδ. Α , Ί 84 «ές Τεμέσην μετά χαλκόν, άγω δ’ αιθωνα 
σίδηρον". Φ, 61 «ενθα σίδηρος κεϊτο πολΰς καί χαλκός, 
άέθλια τοϊο άνακτος» (Εύστάθ. σελ. 1899 «*Εγθα καί δρα 
τό σίδηρος πολύς χαϊ χαλκός, ώς μη έξ άνάγκης άεί 
τοΰ σιδήρου παρά τω ποιητή άντί τοϋ χαλκοΰ νοουμένου»). 
Πρβ. καί ’ΐλ. Θ, 15 «ένθα σιδιίρειαί τε πύλαι καϊ χάλκεος 
ουδός» καί Ε, 723 «χάλκεα, όκτάκνημα, σιδηρέω αξονι 
άμφίς». Παρατηρητέον δ’ οτι έν Ίλιάδ. Δ, 139 άντι τοΰ 
«άκρότατον δ’ άρ’ ό’ίστός έπέγραψε χρόα φωτός» εγραφεν ό 
Ζηνόδοτος «άκρότατον δ’ άρα χαλκός κτέ.», καίτοι έξ ών 
προείπεν ό ποιητής έν στίχ. 123 «νευρήν μέν μαζώ πέλα- 
6εν, τοξω δε σίδηρον» φανερόν υπάρχει δτι περί βέλους 
πρόκειται ούχί χαλκήν άλλά σιδηράν τήν άκίδα έχοντος, 
Τήν γραφήν τοΰ Ζηνοδότου άπέδοκίμαζεν ό συνετώτατος 
καί δεξιώτατος τών γραμματικών ’Αρίσταρχος. Σ/ολ. ’ίλιάδ. 
σελ. 127 Βεκκ. «’Εν δέ τισι χαλκός γράφεται, ούκ άρέ- 
σκει δε Αριστάρχω. —  'Η  δέ διπλή δτι Ζηνόδοτος γράφει 
χαλκόc. Επιλέλησται δε δτι έν τοΐς έπάνω σιδηράν τήν 
άκίδα τοΰ βέλους εϊπεν είναι». ’Εκ τών εΐρημένων σαφές, 
νομίζομεν, γίνεται δτι ό χαλκός καί ό σίδηρος εινε παρ’ *0 - 
μήρω δύο διάφορα άλλήλων μέταλλα. Τήν διαφοράν αύτών 
εμφαινουσι προσέτι καί τά χαρακτηριστικά ούτως είπεΐν ε
πίθετα, δι’ ών ό "Ομηρος ορίζει τό χρώμα έκατέρου, όνου.ά- 
ζων τόν μέν χαλκόν ερυθρό? (’ΐλ. I, 3(35), τόν δε σίδηρον 
πολιόν καί ϊόεντα (’ΐλ. I, 366. Ψ , 261. ’θδ. Φ. 3. 81. 
Ω, 168. Ίλ . Ψ, 850). Πλήν άλλ’ δμως παρά Πινδάρω εύ· 
ρίσκεται τό πολιός καί ώς έπίθετον τοΰ χαλκός, οίον Πυ- 
θιον. Γ  , 48 «ή πολιώ χαλκώ  μέλη τετριομένοι» καί 1 Α , 
20 «Κασσάνδραν πολιώ χαλχώ  . .  . πόρευσ’ Αχέροντας 
άκτάν παρ,ευσκιον». Τίομίζουσι δέ τινες δτι νοείται ένταΰθα 
ό σίδηρος. Πριν περατώσωμεν τόν προκείμενον λόγον κρίνο
μεν άναγκαΐον νά παρατηρήσωμεν δτι κατ’ ούδένα τρόπον 
δύναται εύλόγως ν’ άμφισβητηθί) ή έν τοΐς παλαιοΐς χρό- 
νοις χρήσις χαλκών δπλων. Ο Παυσανίας έν Λακωνικοί; Γ  , 
6 κεξ. γράφει τά επόμενα* «Πήμα δέ εικότως άνθρώπω 
τόν σίδηρον, δτι έχρώντο ές τάς μάχας ήδη τώ σιδήρω* τά 
δέ έπί τών ηρώων καλούμενων άν εΤπεν ό θεός άνθρώπω

πήμα είναι τόν χαλκόν.. . . "Οτι δε έπί τών ήιώων τά δ- 
πλα ομοίως χαλκά ήν πά-τα, μαρτυρεί μοι καί 'Ομήρου 
τών έπών τά ές τε άξίνην εχοντα τήν Πεισάνδρου [’ΐλ. Ν, 
6 1 2 ] καί ές τοΰ Μηριόνου τόν οί^τόν [ ’ιλ. Ν, 650]. Βέ
βαιοί δέ καί άλλως μοι τόν λόγον έν Φασήλιδι άνακείμενον 
έν ’Αθήνας ίερώ τό δόρυ ’Αχίλλειος καί Νικομηδεϋσιν έν 
’Ασκληπιοΰ ναώ μάχαιρα ή Μεμνονος" καί τοΰ μέν ή τε 
αιχμή καί ο σαυρωτήρ,ή μάχαιρα δέ καί διά πάσης χαλκοΰ 
πεποίηται». Καί οί Μασσαγέται δέ στερούμενοι σιδήοου 
χαλκά μετεχειρίζοντο δπλα, ώς ιστορεί ό 'Ηρόδοτος Α', 
215 λέγων «Χρυσώ δέ καί χαλκώ τά πάντα χρέονται" 
δσα μέν γάρ ές αίχμάς καί άρδις καί σαγάρις, χαλκώ τά 
πάντα χρέονται* δσα δέ περί κεφαλήν και ζωστήρας καί 
μασ-/αλιστήρας, χρυσώ κοσμέονται. 'Ως δ’ αίτιος τών ίπ
πων τά μέν περί τά στέρνα χαλκέους θώρηκας περιβάλλου- 
σι, τά δέ περί τούς χαλινούς καί στόμια καί φάλαρα χρυσώ. 
Σιδήρω δέ ούδ’ άργύρω χρέοντα’. ούδέν ούδέ γάρ ούδέ σφί 
έστι έν τ?ί χώρη, ό δέ χρυσός καί ό χαλκός άπλετος».

Τήν έκ τοΰ πίνειν παραγωγήν τοΰ πίναζ μνημονεύει ό 
Κύστάθιος καί έν σελ. 1794 γράφων τά έξης’ «Σημείωσαι 
δέ δτι τό χρεών πίδακας προς διαστολήν κεΐται τοΰ πίνα
κας σίτον καί τών τοιούτων, έν οίς καί οίνου πίνακες λέ- 
γοιντο άν. Και μάλλον τοΰτο κορίως· δοκεΐ γάρ έκ τοΰ πί
ναν παρήκται ό πίναζ, συνδηλουμένου καί τοϋ έοθιειν 
τρόπω συλληπτικώ* διό ή παρά τοΐς ύστερον χρήσις τών 
πινάκων είς άμφω υπουργεί. "Οτι δέ πίνακες καί αί σανίδες 
δηλοΰσι συν αλλοις καί χρήσεις 'Ομηρικαί». "Ινα τις σαφώς 
τήν άτοπίαν τής τοΰ Εύσταθίου δοξασίας συνίδνι, ασφαλή 
δέ τινα αύτός καί ορθήν περί τοΰ προκειμένου άποφήνηται 
γνώμην, έπάναγκες υπάρχει έκτενώς πως τό πράγμα νά 
έξετασθή καί άκριβώς διευκρινηθ'Τί. Πίναζ  σημαίνει παρ’ 'θ- 
μήρω τήν σανίδα έν ’θδυσσ. Μ, 67 «άλλά θ’ όμοΰ πλα
κάς τε νεών καί σώματα φωτών», ένθα ή έξης ύπό τοΰ Εύ
σταθίου γίνεται παρατήρησις (σελ. 1713)· «.Πίνακες δέ 
νεών σανίδες, ώς καί άλλαχοϋ, έξ ών καί τό ρήμαζα πίνα· 
κηδόν άποσπών παρά τώ κωμικώ. Οί δέ παλαιοί τήν λέξιν 
Ιρμΐνεύουσιν ένταΰθα καί άποκλ,άσματα καί νχυάγια». 
Πρβ. καί ’Απολλών. Σοφιστ. Λεξ. Όμηρ. σελ. 131, 33 
Βεκκ. «Πίνακας .· Τά θραύσματα τής νεώς». ’Εντεύθεν ευ
κόλως δύναταί τις νά τοπάση δτι τό παρ’ 'Ησυνίω «Πίνα
κας : Τας σανίδας καί τά θραύσματα τών όρνιων» εΐνε 
πλημμελής γραφή τοΰ «τά θραύσματα τών νεών ο (Πρβ. 
Λοβέκκιον Προλεγ. σελ. 318 καί Σμίττιον ' Η  συ χ .  Τομ. 
Γ ”, σελ. 335). Τό έκ τοΰ ’Αριστοφάνους πα:ά τώ Εύστα- 
θίω μνημονευόμενον πινακηδόν άποσπών κεΐται έν τοΐς 
Βατράχοις στίχ. 824* ύπάρχουσι δέ τά έπομενα περί αυ
τοϋ έν τοΐς παλαιοΐς σ^ολίοις γεγραμμένα- «Πινακηδόν ά
ποσπών : ’Αποσπών τά ρήματα ώσπερ πίνακας άπο πλοίων", 
ούχ, ώς Ευριπίδης, σκινδαλμούς. Πίνακες δε αί μεγάλαι 
σανίδες τών πλοίων.Δίκην σανίδων τών έκ νεώς άποσπωμέ* 
νων έν τρικυμία». Καί παρ” θππ’.ανώ Άλιευτ. Α , 194 φέ
ρεται «εύγόμφοιβιν ένισ^ομένους πινάκεσσιντ) (Σχολ. «Πι-

κεσσ'ν: Σανιδώμασι, ταΐς σανίσιν»).ΓΩς δ’άλλα πολλά ονό
ματα υλης σημαντικά οντα τίθενται πολλάκις καί έπί τοΰ 
έξ αύτής κατασκευασμένου πράγματος, ουτω καί τό περί οί> 
6 λόγος ού μόνον τήν σανίδα παρ’ 'Ομήρω δ/]λοΐ άλλά καί 
δέλτον τινά έκ σανίδος ειργασμένην καί τό ξύλινον σκεΰος 
τό τάξιν πως έπέχον τοΰ παρά τοΐς ύστερον τρυβλίου. ’ΐλ. 
Ζ, 169 «γράψας έν πίνακι πτυκτώ θυμοφθόρα πολλά» 
(Σ/ολ· «Σήματα μέν τά γράμματα, πίνακα δέ τό λεγό
μενον πινακίδιον". 'Ησύχ. Τόμ. Γ ,  σελ. 335 Σμ. «Πίνακι 
πτυκτώ : Δέλτω ». Πλείονα περί τοϋ χωρίου τούτου θά γρα- 
φώσιν έν τώ περί τοΰ γράφειν λόγω), ’θδ. Α , 141. Δ, 
5 7  «δαιτρός δε κρειών πίνακας παρέθηκεν άείρας παντοίων» 
(Σ^ολ. σελ. 31 Δινδ. «Πίνακας: Τάς σανίδας. Ά Ι . Ιά  θ'ύμοΰ 
πίνακας πών καί γράψας έν πίνακι πτνχζων). Π, 49 
«τχσιν δ’αύ κρειών πίνακας παρέθηκε συβώτης όπταλέων». 
Εύστάθ. σελ. 1402 ν,Πίναχες δέ νΰν μέν τά έπί τρα- 
πεζης ξύλινα σκεύη, άλλαχοϋ δέ καί αί σανίδες ούτω λέ
γονται, δπου νεών πίνακας ό ποιητής έρεΐ. Λέγει δέ που 
καί ό κωμικός πιναχηδόν άποσπών, δ έστι δίκην σανίδων, 
’ίστέον δέ δτι "Ομηρος μέν πίνακας οίδε λέγειν καί κάνε α, 
οί δέ ύστερον καί τρύβλια έτεροΐά τε καί όξύβαφα.. . . Ξύ
λινοι δέ οΐ πίνακες ό>ς αύτοί τοΰ συρφετοΰ ήδη όντες καί 
μή πρέποντες έκ τιμίας υλης είναι. ‘Ως δέ μέχρι καί έσάρτι 
τών τινα έθνών καί οΐ κατ’ αύτούς δέ άρχοντες yaipouot 
σκεύεσι ξυλίνοις, ά καί κάνεα λέγεται καί τρα~εζώματα, 
δήλόν έστιν». ’Αμφοτέρας τάζ σημασίας, περί ών άρτίως 
διελάβομεν, τήν τε τής δέλτου καί τήν τοΰ ξυλίνου σκεύους̂  
εύρίσκεται καί παρα τοΐς μεθ’ "Ομηρον έχουσα ή προκειμένη 
λέξις, otav Αΐσχύλ. 'ΐκέτ. 946 «ταΰτ’ ού πίναξίν έστιν εγ
γεγραμμένα ούδ’ έν πτυχαΐς βίβλων κατεσφραγισμένα». 
’Λριστοφ. Θεσμοφ. 778 «πινάκων ξεστών δέλτοι». Πλούτ. 
996 «κάπΐ τοΰ πίνακος τραγήματα», κτλ. Όψοφόρονς 
πίνακας είπεν ό παρωδός Μάτρων παρ” Λθην. Δ’, σελ. 135, 
δ7. Λεγεται δε και πίναζ χ·ρνσοϋς, πίναζ η πιναχίσχος 
άργυρονς, πίναζ χαλκούς, πίναζ ύελοΰρ, πιναχίσχος χε· 
ράμεος. Πλάτ. Κριτί. σ. 120, γ «έν χρυσώ πίνακι γρά- 
ψαντες». φιλ,ιππίδ. ’Αποσπ. 9 Μειν. «έπ’ άργυροΰ πίνακος 
άγοντος μνάν». Πλάτ. Κωμ. ’Αποσπ. 115 «όξύβαφα χρυσά 
καί πινακίσκους άργυροΰς». ’Λθήν. Δ', σελ. 128, δ' «καί 
μετά ταΰτα άργυροΟς πίναξ ετερος». σελ. 129, β' «πίναξ 
άργυροΰς έπί πάχος ούκ ολίγον περίχρυσος», σελ. 129, δ” 
«υελοΰς πίναξ δίπηχύς που τήν διάμετρον» (εκ τών τοΰ 
Ίππο λόχου τοϋ Μακεδόνος). Διονύσ. 'Αλικαρν. 'Ρωμ. ’Αρχ. 
Β ', 23 (σελ. 283) «έν κάνησι καί πινακίσκοις κερααέοις», 
κτλ. Εκ τοΰ πίναζ καί τοΰ λείχω έσχηματίσθη τό έν τή 
Βατραχομυομαχία ονομα ένός τών μυών Αειχοπίναζ (r-ίχ. 
100). Παρ’ ’Αθηναίω άναγινώσκονται τά έξης περί τοΰπί- 
νακος (ς·', σελ. 228, γ' κέξ.) « ’Εκ τούτων πάλιν τών λε- 
χθέντων τάς άκάνθας άναλεξάμενος Ούλπιανός, εΐ εχομεν, 
εφη, δεΐξαι άργυροΐς σκεύεσιν έν τοΐς δείπνοις χρωμένους 
τους άρχαίους, καί εΐ ό πίναξ 'Ελληνικόν όνομα. 'Ομήρου 
γαρ ειπόντος ίν ’οδυσσεία τοϊσιν δ’ αύ πίνακας κρειών

παρέθηκε συβώτης, ’Αριστοφάνης ό Βυζάντιος νεώτερόν φη- 
σιν είναι τό έπί πινάκων παρατιθέναι τά όψα άγνοών δτι 
κάν άλλοίς ειρηκεν ο ποιητής δαιτρδς δέ χρειών πίνακας 
παρέθηχεν άείρας . . . .  Πρός ον Αιμιλιανός άπεκρίνατο" 
πίνακα μέν έχεις τό σκεΰος ώνομασμένον καί παρά Μετα- 
γένει τώ κωμικώ έν Θουριοπέρσαΐς». Παρατηρητέον δ’ δτι 
περιττός κατά τινα δοξτχσίαν έφαίνετο ό έν ’θδυσσ. Α, 141 
στίχος. Εύστάθ. σελ. 1402 «Σημείωσαι δέ καί δτι τό 
δαιτρός δε κρειών πίνακας παρέθηχεν άείρας διαγράφε- 
σθαι ιστορεί ’Αθηναίος, έπειδη άπαρκεΐν δοκεΐ τό προ αύτοΰ 
δίστιχον, κτέ.» ("ΐδε ’Λθήν. Ε', σελ. 193, β'). ’Εν τώ 
Φιλεταίρω τοΰ Ήρωδιανοΰ σελ. 448 Πειρσ. άναγινώσκεται 
«Γραμματεΐον καί δέλτον έρεΐς, ούχί πίνακα'  άθετητέον 
γάρ τούνομα». ’Αδίκως, νομίζομεν, άποδοκιμάζεται καί α
παγορεύεται ή χρήσις τοΰ πίναζ. Πολυδεύκ. Δ', 18 «Καί 
δέλτος. Καί'Ηρόδοτος μέν λέγει δελτίον δίπτυχον, οί δέ 
’Αττικοί γραμματεΐον δίθυρον.... "Ομηρος δέ πίνακα, πτυ- 
χτόν είρηκεν» καί ΐ ,  57 « Γραμματεία γραμματείδια, δέλ- 
τους δελτία, ώς είπεΐν γρζμματείδιον δίθυρον ή τρίπτυχον 
ή καί πλειόνων πτυχών, ή καθ’ "Ομηρον πίνακα πτυκτόν 
καί ’Αριστοφάνης δέ έν Θεσμοφοριαζούσαις έφη πινάκων 
ζεστών δέλτοι, δέζασθε σμίλης ολκούς, κήρυκας έμών 
μόχθων’ καί πινακίδας δ’ άν ευροις έν ταΐς Φιλυλλίου Πό- 
λεσιν, κτέ.». Πρβ. καί Μάχων. παρ' ’Αθην. 1Γ', σελ. 582, 
γ' «έν κήπω τινί πινακίδα καί γραφεΐον έξηρτημένον», 
κτλ. 'ϊπήρχον δε καί πίνακες περιέχοντες άναγραφάς καί 
άλλοι έχοντες σχήματα καί εικόνας τετυπωμένας ή γε- 
γραμμένας. Ούτοι δέ μάλιστα νοοΰνται παρά τώ Θεοφοά- 
στω λέγοντι έν τ?, περί Φ^τ. 'ίστορ. Ε ', ζ', 4 «πρός πλεΐ. 
στα δέ σχεδόν ή έλάτη παρέχεται χρείαν' καί γάρ πρός 
τους πίνακας τους γραφομέϊουςι>. Πρβ. Πλούταρχ. Ίίθικ. 
σελ. 232, έ «ίδών τις έν πίνακι γραπτφ Λάκωνας ΰπό ’Α 
θηναίων σφαττομένους». ’Αναξανδρίδ, παρ’ ’Λθην. ς' σελ. 
227, β «τών ζωγράφων μεν ή καλή χειρουργία έν τοΐς 
πίναξι κρεμαμένη θαυμάζεται», κτλ. ’Εντεύθεν καί ό τόπος 
έν ώ πίνακες έκειντο πινακοθήκη ύπό τοΰ Στράβωνος όνο- 
μαζεται εν ΙΔ , α , 1 4 « και νεώς μέγας, δ; νΰν πινακοθήκη 
έστι- χωρίς δε τοΰ πλήθους τών ενταύθα κειμένων πινάκων 
άλλαι πινακοθήζαι καί ναίσκοι τινές είσι πλήρεις τών άο- 
χαίων τεχνών». Ήσύχ. Τόμ. Γ ',  σελ. 335 Σμ. «Πίναξ: 
Ζωγραφία, ιστορία, άναγραφή, περιοχή» καί «Πίνακες : 
’Αναγραφαί, εικόνες» (Πρβ. Έρμαννόν Opusc. Τομ. Ε ', σε). 
219). Ετι;μ, INJεγ. σελ. 672, 23 «Πιναξ: 'Η σανίς. Πί- 
νακάς τε νεών. Καταχρηστικώς δέ καί .τό σκεΰος λέγεται, 
ώς τό χρειών πίνακας παρέθηχεν’ ένταΰθα γάρ τά σκεύη 
λέγει, έπειδή πάλαι έπί σανίδων ίσως τά κρέα έτίθεσαν ό- 
πτώντες ή κατακόπτοντες. Ούτως ’Ωρος.'Ο δέ Χοιροβοσκός 
είς τό άνεκφώνητον λέγει* Πίνακάς φησιν έν οις αί άνα- 
γραφαί ήσαν τών δραμάτων, 'θ  ουν Καλλίμαχος [δ γραμ
ματικός] έποιει πίνακας, έν οΓς ήσαν αί άναγραφαί παρά 
τών άρχαίων’ οις εντυχο>ν ο γραμματικός έποιήσατο τάς 
υποθέσεις τών δραμάτων» ( 'θ  Βερναρδΰς γράφει «έν οις



ησαν άναγραφαί ποιητών αρχαίων' οί; έντυπων Αριστο
φάνης ο γραμματικός», δπερ καί ό Δινδόρφιος άποδέ^εται 
Εύριπίδ. Τόμ. Γ ,  σελ. 560). Γνωστότατος δ’ εινε ό πίναξ 
τοΰ Κεβητος ή Ψευδοκέβητος καί τά έν αύτώ γεγραμμένα. 
Πίναξ γεωγραφικός χαλκοΰς μνημονεύεται ύπό τοΰ 'Ηροδό
του εν Ε  , 49 λεγοντος «εχων χάλκεον πίνακα, έν τω γης 
άπάσης περίοδος ένετέτμητο * καί «δεικνύς δέ έλεγε ταΰτα 
ες τής γης την περίοδον, την έφέρετο έν τ δ  πίνακι έντε- 
τμημενην». Εν ταΐς διαθήκαις τοΰ Θεοφράστου κατά τόν 
Λαερτιον Διογενην Ε , 5 1  ΰτήρχε γεγραμμένον «άναθεινα( 
δε και τους πίνακας, εν οίς αί της γης περίοδοί είσιν, είς 
την κατω στοάν». Όμοία χρήσις γίνεται τοΰ ύποκοριστικοΰ 
πινάκιον παρ’ Αιλιανω Ποικ. Ίστορ. Γ ',  28 «ένθα άνέ- 
κειτο πινάκιον έχον γης περίοδον». ’Εν τή αρχή τοΰ βίου 
τοΰ Θησέως λέγει ό Πλούταρχος «ώσπερ έν ταΐς γεωγρα  ̂
φιαις.. .  οί ιστορικοί τά διαψεύγοντα τήν γνώσιν αύτών τοΐς 
έσχατο ις μέρεσι τών πινάκων πιεζοϋντες». Ό  Ευστάθιος ό-

* Ύ ' \ Τ * , ,νομαζει τον περι ου ο λόγος πίνακα έν τοίς είς Διονύσιον 
ΊΤπομνήμασι στίχ. 530 (σελ. 207 Βερν.) κοσμογραφίας 
πίνακα καί στίχ. 663 (σελ. 228) περιηγήσεως πίνακα. 
Γεωγραφικού πίναχος ή πίνακος γεωγραφίας ποιείται 
μνείαν καί ό Στράβων γράφων «τόν μέν ουν (’Αναξίμαν
δρον) εκδοΰναι πρώτον γεωγραφικόν πίνακα, τόν δέ Έκα- 
'ϊαΐον καταλιπεΐν γράμμα πιστούμενον έκείνου είναι έκ τής 
άλλης αύτοΰ γραφής» (Α , α , 11) καί «ταϋτα δ’ είπών 
οίεται δεΐν διορθώσαι τόν άρχαϊον γεωγραφικόν πίνακα* (β ’3 

α 5 2 ) και «εντός τουτου τιθέναι τόν πίνακα τής γεωγρα 
φιας» (Β , ε , 10). "Οτι πρώτος ό ’Αναξίμανδρος εγραψεν έν 
πίνακι και έξεδωκε περίοδον γής μαρτυρεί καί ό ’Αγαθήμερος 
λεγων Α , 1 «’Αναξίμανδρος ό Μΐλήσιος ακουστής Θάλεω. 
Πρώτος ετολμησε την οικουμένην έν πίνακι γράψαι* μεθ’όν 
Εκαταΐος ό Μιλησιος άνήρ πολυπλανής διηκρίβωσεν ώστε 
θαυμασθήναι τό πράγμα» (Πρβ. καί Διογ. Ααέρτ. Β ,  2 καί 
Σχολ. Διον. Περιηγ. σελ. 317 Βερν.). ’Εκ  τοΰ πίναξ καί 
τοΰ γράφειν έσχηματίσθη παρά τοϊς μεταγενεστέροίς τό 
πινακογράφος, έξ ου τό πινακογραφία, πινακογραφιχός, 
πιναχογραφώ, πινακογράφημα. Στέφ Βυζ. σελ. 6, 6 Μειν. 
«Πλεΐστοι δ’ ’Αβδη ρΐται ύπό τών πινακογράφων αναγρά
φονται». Εύστάθ. Διον. Περιηγ. ς·. 4 (σελ. 84) «οί παλαιοί 
πινακογράφοι». ς. 530 (σελ. 206) «ας ή τής περιηγησεως 
πινακογραφία ούκ έχει». Στράβ. Β , α , 11 «τοσαΰτα πλημ- 
μελήσαντας περί την πινακογραφίαν». Εύστάθ. σελ. 1167 
« πινακογραφικώ χαρακτήρι». σελ. 1594 «καί οί Συβαρι · 
ται πινακογραφοΰνται άναστηλοόμενοι» (Πρβ. καίσελ. 633), 
κτλ. Γραμματοπίναχες καλοΰνται οί πινακογράφοι παρά 
τώ Σχολ. Διον. Περιηγ. 5 (σελ. 321 Βερν.) «καταμαθόν- 
τες γοΰν οί γραμρ ατοπίνακες». Ό  κατασκευάζων η πωλών 
πίνακας έλέγετο ύπό τών μεταγενεστέρων πίνακας (’ ΐδε 
Λοβέκκιον Προ.Ιεγ. σελ. 506). "Ομοια τούτω ΰπάρχουσι 
καί άλλα πολλά, οιον όστρακα?, λαχανας (Ήρωδίαν. ύπό 
Λεντζ. Τομ. Α’, σ. 51 καί Β ', σελ. 657 ), άσβεστας, βε
λόνας, χτένας, όγαρας, πεταλας, κτλ., περί ων άλλοτε

θά γραφώσι τά δέοντα. ’Εξ όσων περί τού πίναξ έγράψα- 
μεν πέρα τοϋ δέοντος ίσως τόν λόγον μηκώναντες ί/.ανώς, 
νομζομεν, ή παρά τοΓς παλαιοΐς χρήσις καί δύνααις αύτοϋ 
διεπτύχθη καί έσαφηνίσθ'. Ούδαμοϋ δ’ έφάνη ή λέξις αύ'τη 
την σημασίαν έχουσα τοϋ έξ ού πίνει τις αγγείου η τοΰ 
σκεύους τοϋ δεξιοΰ tic  το πίνειν, ήν πρώτον καί κυρίαν 
ΰπέλαβεν ό Εύστάθιος νομίζων ότι τό βραχυπαραληκτοΰν ό
νομα πίναξ έκ τπΰ μακροπαραληκτοΰντος ρήματος πίνειν 
είνε παρηγμένον. 'Αν ή προκειμένη λέξις ώς έκ τής υλης, 
έξ ης τό πρώτον κατεσκευάζετο, έσήμαινε κυρίως τόν ξύ-li- 
νον πίνακα, θά εί^έ τις ώς παραδείγματα κατα^ρησεως νά 
προενέγκη τό χρυσούς πίναξ, άργυροϋς πίναξ, χαλκούς 
πίναξ, κτλ. ’Αλλά τίνα πρώτην καί κυρίαν σημασίαν έχει 
τό όνομα πίναξ καί πόθεν παράγεται ; 'θ  Έμστεορούσιος 
δοξάζει ότι υπήρχε παρά τοΐς άρχαίοις "Ελλησι λέξις πϊ- 
νος, Αατιν. ρ inus, άνθ’ ης έπειτα έγένετο χρήσις τής ίσο* 
δυνάμου πίτυς' έκ του πϊνος δέ τούτου παραγόμενον τό ό
νομα πίναξ έσήμαινε κατ’ άρχάς μέν τόν πιτυίνον πίνακα 
ήτοι τόν έκ πιτυινου ξύλου κατεσκευασμένον· έπειτα δέ καί 
τόν έξ οίουδηποτε ξύλου πίνακα (Ίδ ε  Ίω. Δ. Αεννήπιον 
'Ετυμ . 'Ε λ λ . Γλώσσ. σελ. 779 έκδ. Σχειδ. Περί τοΰ πί
τυς καί pinus ΐδε Κορσήνα iiber Ausspr. Voca l, κτλ. 
Τομ. Α ,  σελ. 538 καί Β", σελ. 270 έκδ. β καί Κούρτιον 
Grundz. d. Griech. E ty m . σελ. 155 έκδ. γ'). Ό δέ 
Βουτμαννός διαλαμβάνων έν τη μεγάλη αυτοΰ γραμματική 
(Τόμ. Α', σελ. 74 έκδ. β') -περί τής τοΰ r  είς λ  τροπής 
καί παραδείγματα αύτής προφέρων τό πνεΰμων πλεύμω ν 
καί τό νίτρον λίτρον άποφαίνεται έν υποσημειώσει ότι τό 
έναντίον συμβαίνει έπί τοϋ πίναξ, όπερ έκ τοΰ πλάξ προ
ήλθε μεταβολή τοΰ λ  είς ν καί έπενθέσει τοΰ ι, ώς έν τώ 
πινντός. Κατά ταύτην την ετυμολογίαν πίναξ καί πλάξ· 
έ^ουσι την αύτήν η όμοίαν σημασίαν. ’Εάν ΰγιώς έχωσιν αί 
παρ’ Ήσυχίω γλώσσαι αΦίνακα : Δρΰν» καί «Φ ίλα ξ· 
Δρϋς» (Πρβ. καί « V λαξ : Ή  πρίνος, ώς Ί ’ωμαΐοι καί Μα- 
κεδόνες». Αατιν. ilex ), δύναταί τις ούχί άλόγως νά νομίσϊ] 
ότι τό πίναξ καί τό φίναξ εινε μία και αυτή λεζις εκφε- 
ρομένη καί διά ψιλού καί διά δασέος, καθάπερ το σπόγ
γος καί σφύγ) ος, τό σπυρίς καί σφυρίς καί άλλα, καιδη- 
λοΰσα πρώτον μέν δρύν ή δένδρον καθόλου, είτα δέ σανίδα, 
έπειτα δέ τά άλλα, περί ών διελάβομεν ήδη έν τοΐς έμ 
προσθεν. Καί ταΰτα μέν τοιαΰτα. ’Ολίγα δ’ έτι αύτοΐς 
προσθέντες καί γελοίαν τινά τοΰ πινάκιον έτυμολογίαν δη- 
λώσαντες θά καταπαύσωμεν τόν παρόντα λόγον, ινα είς τόν 
περί τοΰ γράφειν μεταβώμεν. Τοΰ εν τοΐς Ομηρικοΐς επεσι 
χρειών πίνακας πλήν τής ρηθείσης έξηγήσεως υπάρχει παρά 
τοΐς νεωτεροις καί άλλη, καθ’ί,ν έρμηνεύεται διά τοΰ srpfwr 
τεμάχη διά σεισμού μάλιοτα γενόμενα καί παρεμφερή τοΐς 
τών σανίδων πίναξιν η ταΐς πλαξί καθόλου όντα. Περί τοΰ 
πινάκιον ποιούμενος λογον ο Μεγ· Ετυμολογος σελ. 6/2, 
33 γράφει τά εξής" «Πινάκιον : Παρα τό τή πειν») ακος 
φέρειν. Λέγεται καί τό ψήφισμα και ή γραφή, ώς παοα τώ 
Δημοσθένει [περί τών έν Χερρον. § 28, σελ. 96] μικρόν

πινάκιον ταΰτα επισχεΐν έδύνατο [Παρά Δημοσθενει φέ
ρεται «. . . ταΰτα πάντα κωλϋσαι δύναιτ ay»]. Καί τό 
νϋν πινακίδιον τών κοινών γραμμάτων. Σημαίνει καί συμ- 
βολιν δικαστικόν, έν ω έπεγέγραπτο τό πράγμα τών κρΓ 
νουένου καί δ δήμος» (Πρβ. Βεκκ. ’Ανέκδ. σελ. 288, 32 
καί σελ. 299, 3). Ή  μετά σπιρυδής γινομένη έτυμολογία 
τοϋ πινάκιον παρά τό τή πείνη ακος φέρειν είνε καταγέ 
λαστος. ’Αστεΐον δ’όμως υπάρχει καί πολλής μετέχει χάρι- 
τος τό ύπό τοΰ Λουκιλλίου λεγόμενον έν ’Αναλ. Βρουγκ· 
Τόμ. Β  , σελ. 322 «’Εζήτουν πινάκων πόθεν ουνομα τοΰτο 
καλέσσω, καί παρά σοί κληθείς ευρον οθεν λέγεται" πείνης 
γάρ μεγάλης μεγάλους πίνακας παρέθηκας, όργανα τοΰ λι- 
μοΟ πειναλέους πίνακας».

(Ακολουθεί).

Περί τοΰ μέλλοντος τοΰ ρήματος λανΟάνε ι ν .

’Ελπίζομεν ότι ούδαμώς παρ’ ούδενί τών άσπαζομένων 
έν Έλλάδι καί άποδεχομένων την πολυτίμητον καί πολυ· 
ωφελή αλήθειαν βλάσφημοι καί ύβρισταί θά νομισθώμεν, άν 
μετά παρρησίας καί άνυποστόλως είπωμεν ότι, ώς περί ού- 
δενός σχεδόν άλλου ούδέν όρθόν ούδ’άψευδές, ουτω καί περί 
τοΰ μέλλοντος τοΰ ρήματος λανθάνειν ούδέν ύγιές ούδ’ ά- 
ληθες διδάσκει τούς παίδας ό μετά πολλής, ώς λέγεται, 
καρτερίας καί φιλοπονίας παρασκευάσας τό έν μεγάλη τιμή 
καί κοινή χρήσει παρ’ ήμΐν ύπάρχον λεξικόν τής Ελληνι
κής γλώσσης, όπερ, καθά αύτός ό συγγραφεύς αύτοϋ έντοΐς. 
Προλ,εγομ. σελ. γ' λέγει καί πολλοί πιστεύουσι, δύναταί 
νά παραΰληθή φερεγγύως καί πρός αυτόν τοϋ Στεφάνου 
τόν θησαυρόν. “Εχει δ’ ούτως ή περί τοΰ μέλλοντος τοΰ 
λανθανειν όιδασκαλια τοΰ περί ου ό λογος λεξικογράφου,

«Λανθάνω [λήθω], Μ . λήσομαι και (σπντ.) λή- 
σω» (σελ. 781 έκδ. στερ.).

Ο μιλλων τοΰ λανθανω ουδέποτε παρ’ ούδενί τών πα
λαιών καί δοκίμων εύρίσκεται κατά μέσον τύπον έσχηματι- 
σμένος, λήσομαι, άλλ’ άείποτε παρ’ άπασι τοίς ένδ'ξοις 
ποιηταϊς τε καί λογογράφοις κατ’ ένεργητικόν, λήσω, ουτι- 
νος πάς τις σμήνος παραδειγμάτων έχει νά καταλέξτ, αν 
μη απλώς και όσιας ενεκεν εις τα τών Ελλήνων, συγγράμ
ματα ενεβλεψεν, άλλ επιμελώς πως καί μετ’ επιστασίας 
αυτά άνέγνω, οίον

Ιλιαδ. Ί ,  326 και οδυσσ. Λ , 126 : σήμα δέ τοι έρέω 
μάλ’ άαιφραδές, ούδέ σε λήσει ‘ . ’ίλιάδ. Ψ , 41 G : ούδέ με 
λησεϊ. οδυσσ. Λ , 102 1 ου γαρ οιω λήσειν έννοσίγαιον. Ν, 
3 93 : ούδέ με λήσεις. X ,  198 : λήσει έπερχομένη χρυσό 
θρονο:.. Θεογν. 20 : λήσει δ’ ουποτε κλεπτόμενα. Σοφοκλ.

455 : οπως δε λήσεις, ούδέ τοΰτο γίγνετα1, Εύριπ· 
Ιφιγ. Αυλ. 516". λάθοιμι τοΰτ άν* άλλ’ έκεΐν’ού λήσομεν, 
•φιγ. Ταυρ, 119 : οποι χθονός κρύψαντε λήσομεν δέμας.

_*· ®  tr~tXe5 οιιιος άναγινώσκετίΐ και έν χρησμιω σωζομένω παρά 
τ *  Σχολιχοϊ^ τοΰ Εΰρ-.ir. Φ η ν . 638 (Τέμ.. Γ ',  σελ. 178 Λινδ.). Ϊδε 
X I I  ’AxiOTt loicp. Ελλ . U7i i  Κ . Μυλλ. Τψ. Γ ',  σελ. Ί57 .

1027 : ούς ού λήσομεν. ” ΐων. 1028 : καί σόν γε λήσεις 
πόσιν. ’Αποσπ. παρά Στοβ. ’Ανθολ. Κ Β  , 7  : πώς δε λήσει / 
Κριτίας παρά Σ;ξτ. ’Εμπειρ. σελ. 403 : ταΰτ’ ού^ί λήσει 
τούς θεούς Γ'Γραγ/Ελλ. ’Αποσπ, ύπό Ναυκίου σελ. 598,23. 
Πρβ. καί σελ. 7 I 0, 382). Αρ’.στοφ. Γ1ππ. 1033 : λήσει 
σε κυνηδόν νύκτωρ τάς λοπάδας καί τάς νήσους διαλείχων. 
Εΐρήν. 6 3 :  λήσεις σεαυτόν τάς πόλεις έκκοκίσας. ’Εκκλ. 
92: λήσομεν ξυστειλάμεναι θαΐμάτια. Μένανδρ. παρά Στοβ· 
’Ανθολ. Μ Δ’, 3 : ό βίος λήσει μεταστραφείς όλος (Πρβ. και 
Μονοστ. 329 : λήσειν διά τέλους μή δόκει πονηρός ών). 
Παοά Δ'.ογένει τώ Ααερτίω Δ’, 34 φέρεται στίχος Τίμωνος 
τοΰ Φλιασίου γραφόμενος κοινώς «καί νέον ού (ή μήJ  λήσης 
έπιπλ/.ξεσιν έγκαταμιγνύς». *0 Μουλλάχιος Φιλοσ. Έ λ λ .  
'Αποσπ. Τόμ. λ ', σελ. 90 τό ύπό τοΰ Κασαύβωνος προτα- 
θεν νόον άντί τοΰ νέον παραλαβών καί τό λήσης είς λή- 
σεις μεταβαλών έξέδωκε «καί νόον ού λήσεις έπιπλήξεσιν 
έγκαταμιγνύς».

ΓΗοόδ. Γ ',  28 : ού λήσειν έφη αύτόν. Η', 106 : έδό- 
κεές τε θεούς λήσειν. ©ουκυδ. Ζ ', 1 5 : τά μίν λήσουσιν 
ύμάς. I] , 1 0 : όπως μή λήσουσιν αύτούς αί νήες έκ τών 
Κεγχρειών άφορμηθεΐσαι. Η ', 91 : λήσειν διαφθαρέντας. Ξε
νοφ. Άναβ. Ζ', γ ', 43 : τούς γάρ άνθρώπους λήσομεν έπι- 
πεσόντες. Κύρ. Παιδ. Α ', ς ,  1 ; ώς ούδένα λήσοντα τά τοϋ 
μεγίστου θεοΰ σημεία (Πρβ. Δινδόρφιον Ξεν . Κυρ. Παιδ. 
σελ. 50)· Πλάτ. Γοργ. σ. 487, δ : δπως μή πέρα τοΰ δέ
οντος σοφώτεροι γενόμενοι λήσετε διαφθαρέντες. Φαίδρ. σ· 
262, α' : λήσεις έλθών έπί τούναντίον. Πολιτ. Δ', σ. 421 , 
ε' : οπως μήποτε αύτούς είς τήν πόλιν παραδύντα. Ε'? 
σ. 449 , γ' : καί λήσειν οίηθήναι είπών αύτό φαύλως. Καί 
έν τώ Β' ’Αλκιβιάδη, όςις ούχί γνήσιος του Πλάτωνος διά
λογος είνε, άναγινώσκεται σ. 140, ε' : λήσουσιν αύτούς καί 
λέγοντες καί πράττοντες. σ. 1 48, β' : όπως μή λήσει τις 
αύτόν εύχόμενος μέν κακά κτέ. ’Εν τοΐς άντιγράφοις φέρε
ται γραφή πλημμελής λήση. Καί έν σ. 1 38, β' γράφεται 
.τά νΰν «όπως μή λήσει τις αύτόν», άνθ’ ού τάντίγραφα έ· 
χουσιν οπως μή λήση τις αύτόν ή οπως μή λήσεται αυτόν 
ή οπως μή λήσεται τις αύτόν.

Αντιφ. Τετραλ. Α , α , § 7 : ήλπιζέ τε τάδε μέν δρά- 
σας καί λήσειν άποκτείνας αύτόν κτέ. γ ', § 6 : λήσειν γάρ 
έδόκει άποκτείνας αύτόν. Λυσ. περί Τραύμ. § 1 6 :  καί ού 
λήσει ούδέν έν ταύττρ. ύπερ τοΰ Στρατ. § 1 : ήγούαενοι δέ 
λήσειν κτε. ’ίσοκρατ. Νικοκλ, § 51 : ήγείσθω μηδ’ έμέ 
λησειν (Πρβ. καί § 1 6 :  έν η μή διαίήσει γρν,ςος ών). ψ;λ. 
5 121 : λήσουσιν ήμάς- τοσοΰτοι γενόμενοι τό πλήθος. 
Παναθην. § 139 : καί ρ.ή λήσουσι σφάς αύτούς κυρίους ά- 
πάντων τών κοινών καταστήσαντες (Πρβ. καί Βουσ. § 25 : 
άλλ’ ού διαλήσειν τον παρόντα χρόνον). Καί έν τώ πρός 
Δημόνικον λόγω φέρεται § 1 6 :  μηδέποτε μηδέν αισχρόν 
ποιήσας έλπιζε λήσειν. § 17 : άπαντα δόκει ποιεΐν ώς 
μηδένα λήσων. Αισχίν. κατά Τιμ. § | 73 : κατεπαγγέλλε- 
ται γάρ πρός αύτούς . . . λήσειν μεταλλάξας τόν άγώνα. 
κατά Κτησιφ. § 5 : λήσετε κατά μικρόν τής πολιτείας τισί



πάραχωρήσαντες. § 1 1 :  Λήσετ έξαπατηθεντες. Δημοσθέν. 
κατά Φιλ. Β ,  § 5 : Λήσει πάνθ’ ημάς. περί τοΰ Στεφ. § 
1 48 : έύπόρως Λήσειγ. περί Παραπρ. § 226 : μηδέν ήγεΐ- 
σθαι Λήσειγ. § 239 : οΰ γάρ, εί κρύβδην έστιν ή ψήφος; 
Λήσει τους θεούς, κατ’ Άριστοκρ. § 123 : Λήσομεν, ώς ε- 
οικε, μισθοφόρων εργον άνθρώπων ποιοϋντες. κατά Τιμοκρ· 
§ 155 : πώς Λήσει τούτους καταλύσας. κατ’ ’Αφόβ. Α', § 
64 : οί καί την διαθήκην ήφανικασιν ώς Λήσοντες. κατ” θ- 
λυμπιοδ. § 40 : νυν'ι δ’ Ισως ηγείται ψευδόμένος έν ύμϊν Λή- 
σειν (Πρβ. καί Προοίμ. Θ', '§ 1, σελ. 4 424 : Λήσει το 
ραστον τών έργων ποιών). Δείναρχ. κατά Φίλοκλ. § 9 : 
Λήσειν έλπίσαντα.

Το Λήσομαι σπανιώτατα παρά τοΐς παλαιοΐς ευρισκόμε
νον εινε μελλων τοϋ Λανθάνσμαι, οπερ, ώς καί τοΐς παί 
δαρίοις γνωστόν υπάρχει, σημαίνει τό εναντίον τοϋ ΰπό τοϋ 
μιμγήσχομαι δηλουμενου. θδ. Α, 308 : καί ούποτε Λή~ 
σομα,ι αυτών. Λ , 554 : ουκ άρ έμελλες ούδε θανών Λήσε· 
σθαι έμοί χόλου εί'νεκα τευχέων ούλομένων. 'θ  ’Αθηναίος 
Η , σελ. Β3ο κεξ. παράγει τ6ν Χρύσιππον λέγοντα τά έπί 
τοϋ τάφου τοϋ Σαρδαναπάλλου έπιγεγραμμένα, έν οις κεΐ- 
ται καί το «ούδέ ποτ’ αύτης Λήσεαι». Καί παρά ©εοκρίτω 
δ άναγινώσκεται αμονας σεθεν ούδέ θανοίσας Λασεύμεσθ’» 
(Δ , 39). Το έν τρ ’Ηλεκτρα τοΰ Σοφοκλέους (στίχ. 1 249) 
«ούδε ποτε Λησόμενον άμέτερον, οίον έφυ, κακόν» εΐνε πα- 
θητικώς ειλημμενον αντι τοϋ Λήθης τνχεΐν μή δννάμενον 
η επιΛησθ ησομεν ο υ  , τουτεστιν επιΛησθήναι δννάμεγογ, 
ώ; έρμηνεύεται έν τοΐς παλαιοΐς σχολίοις (τόμ. λ ', σελ. 
347 και Β ,σελ. 272 Ος.), ’Εν τή ’Αττική διαλέκτωάντι 
τοΰ άπλοϋ μέλλοντος Λησομαι έγίνετο χρήσις τοΰ συνθέτου 
επιΛησομαι,  οιον —ενοφ. Κύρ. Παιό. Δ , α , 4 : επιΛήσομαι 
αύτοΰ. £ , β ,  1 1 ; οΰιτοτ’ έπιΛήσομαι. Πλατ. Πρωταγ. σ. 
336, δ : έπεί Σωκράτη γ’έγώ έγγυώμαι μη έπιΛήσεσθαι. 
Κρατυλ. σ. 406, δ : άλ*λα μην ουό Αθήνας ’Αθηναίος γ ’ 
ών, ώ Σώκρατες, έπ. (Λήσει. Αυσ. ί. Ψευδολυσ, κατ’ ’Ανδοκ. 
§ 33 : καί τούς θεούς έπιΛήσεσθαι. Α ίσχίν. κατά Τιμ. § 
73 : διά τοΰχ έπιΛησόμεθα. Κ τλ . Σφάλλεται ό Βοιμέλιος, 
όστις εν τώ χωρίω τοϋ Δημοσθένους Φιλ. Β  , § 27 <ιΛήσεθ\ 
ώς έμοί δοκεΐ, πάνθ’ ύπομείναντες» την γραφήν Λήσεσθ' 
προτιμήσας γράφει (Λημοσθ. Λημηγ. σελ. 509) «H u ic  
verbo melius quam λήσετε additur ώς έμοί δοκεΐ. 
Oblivio priorum malorum pra;cipuum imprudentiae 
et desidiai signuin est». Ή  £ήσις αΛήσεθ’, ώς έμοί δο- 
χεϊ, πάνδ’ ύπομείναντες» διά τοΰ ένεογητικοΰ μέλλοντος 
έκφερομένη έχει κάλλιστα δμοιοτάτη ουσα τή έν τώ κατ’ 
Αριστοκρ. § 123 «Λήσομεν, ώς εοιχε, μισθοφόρων εργον 
ανθρώπων ποιοϋντες». 'Αλλως τε παρατηρητέον δτι τοΰ ά- 
πλοΰ Λανθάνομαι τά κινήματα παρά μόνοις τοΐς ποιηταΐς 
τών ’Αττικών εύρίσκονται ενίοτε κείμενα, ούχί δέ καί παρά 
τοΐς πε^ολογοις μεταχειριζομενοις τό σύνθετον έπιΛανθάνο· 

έπιΛησομαί) επε.ϊαθόμηγ καί επιΑί.Λησ^ιαι, οθεν το ό
νομα ίπιΛήσμων, άνθ’ου παρά θεμιστίω σελ. 268, γ' κεΐ- 
τα: ttj ά δόκιμόν Λήσμων. Εν μόνω ίσως τώ Φαίδρω τοΰ

Πλάτωνος εύρίσκεται ό άπλοΰς παρακείμενος Λε'Λησμαι, οίον 
σ. 252, α' «μητέρων τε καί άδελφών καί εταίρων πάντων 
ΛίΛησΐαι», περί ου άλλοτε έν οΐκειοτερω τί-ω μέλλομεν 
νά δηλώσω;./εν την ήμετέραν γνώμην.

’Εκ τών είρημένων φανερώτατον, νομιζομεν, καθίσταται 
δτι παρά τοΐς παλαιοΐς καί ένδόξοις τών 'Ελλήνων ό μέλ
λω/ τοΰ Λανθάνω μόνον Λήσω έσχηματίζετο, ούχί δε καί 
Λήσομαι, δπερ εΐνε μέλλων τοϋ Λανθάνομαι. Καί οί μετα
γενέστεροι δ’ ούχί σπανίως χρήσιν τοΰ δοκίαου μέλλοντος 
Λήσω ποιούνται’ άλλ’, ώς έπι μυρίων άλλων, ουτω καί έπί 
τοΰ προκειμένου άφιστάμενοι πολλάκις της τώ/ παλαιών 
συνήθειας μεταχειρίζονται άντ’ αύτοΰ τόν παρακεκομμένον 
καί παράσημον Λήσομαι. Τά πρώτα τοΰ μέλλοντος τούτου 
παραδείγματα παρεχουσιν ήμΐν ό ’Αριστοτέλης καί ό Φιλη- 
μων, ούτος μέν λέγων παρά Στοβαίω ’Ανθολ. Λ, 4 «άν ό- 
κν?*ς τό μανθάνειν, άνεπικούρητον σεαυτοΰ τόν βίον 
ποιών», άνθ’ ου ό πολύς Ινόβητος ( Μνημοσ. Τομ. Θ , σελ.
1 20) γράφει «άν όκν^ς γάρ μανθάνειν άνεπικούρητον σεαντω 
τόν βίον Λήσεις ποιών», εκείνος δ’ έν τοΐς Προτ. ’Αναλυτι- 
κοΐς Β  , ιθ”, 2 «τοϋτο δ’ ήμάς ού Λήαεται» καί έν τή 'Ρ η 
τορική Α ', δ', 6 «Λήσεται τήν φύσιν αύτών άφανίσας. ’Αλλ’ 
δμως έν Α ,  β", 21 φέρεται α Λήσει ποιήσας άλλην επιστή
μην τής διαλεκτικής καί ρητορικής:; καί έν Α , ιβ”, 7  «οί 
μέν γάρ οιονται Λήσειγ διά τό μή φυλάττεσθαι». Καί έν 
τοΐς 'Γστε'ρ. ’Αναλυπκοΐς Α ', ιβ’, 7  γράφει ό Σταγειρίτης 
«Λήσει γάρ ό φαύλως διαλεγόμενος® καί έν τοΐς Πολιτικοί; 
Ε”, η', 15 «καταφρονοΰσιν ώς Λήσοντες».

Άλλα παραδείγματα έκ μεταγενεστέρων συγγραφέων 
προφερομεν τά εξής. Πλούτ. Μαρκέλλ. ΚΔ*, 1: έκτριβεΐσαν 
ύπ’ εκείνου Λήσεσθαι τήν Ιταλίαν. Κικίρ. Κ Η  : ό Κλώδιος 
ήλπι^ε Λήοει'θαι διαδύς. ’ίίθικ. σελ. 3 1 ,3 8  Δ ιδ .: Λήσεται 
πρός πολλά τών φαύλων εύχερής γινόμενος, σελ. 74 , 49 : 
ού Λήσεται ήμάς ό κόλας. σελ. 626, 4 : ού Λήσεται σε 
βρόντησαν, σ. 720, 9 : ού Λήιεται υμάς. Λουκιαν. περί Θυ
σιών § 14: ώς δή ένταΰθα Λησομενοι τούς πολεμίους. Δίων 
Χρυσόστ. Αόγ. Γ ,σ ελ . 122 'Ρεισκ.: η Λήσεται περιπεσών 
ύφάλοις πέτραις. Λογ. δ ’, σελ. 170: έάν έλπίση Λήσεσθαι. 
Διονύσ. 'Αλικαρν. περί Σννθέσ. Κς·' (ΐελ. 430 Σ/αιφ.) : 
Λήσεται σε ό ρυθμός τής ώδής. 'Ρωμ. Άρχ. Γ*, 56 (σελ,. 
560 'Ρεισχ..): Λήσεσθαι τούς Σχοίνου; εμελλε. © , 34 (σελ. 
1836) : άλλ’ ώς μάλιστα Λήσεσθαι αύτούς έμελλε. Φι- 
λόστρ. Άπολλ. Ζ’, ιδ', 8 : ραον γάρ έν ούκ είδόσι Λήση. 
Άππιαν. Συριακ. 8 : Λήσεσθαι δ’ού προσδοκώσα. ’Εμφυλ. 
Β , 57: ώς τώδε μάλιστα Λι/σόμενοι τούς πολεμίους εγγύς 
όντας. Β ’, 58: ούκετι Λήσεσθαι προσδοκών. Γ ,  97 : Λήσε
σθαι νομίζων διά τήν όλιγότητα (Πρβ. καί Μακεδ. 16), 
’Αρριαν. ’Επικτ. Διατρ. Γ ,  ζ', 1 3 :  έάν κομψώς καί περι- 
εσταλμένως γένηται, Λησόμεθα. ’ίώσηπ. Άρχαιολ. Β , θ', 
3 ; καί Λήσεται μέν τούς έπ’ όλέθρω παοαφυλάσσοντας. Β ', 
θ , 4 : ή τώ Λήσεσθαι πεπιστευκώς. Ε ,  α', 21 : οΰς τά- 
ληθ^ς ούκ εμελλε Λήσεσθαι διά τήν τέχνην. Ε  , β’, 2 : Λή
σεσθαι θεόν έμελλον. ς", ιβ', 8 : ώς ούκ έν άλλω τό^ω

Λησόμείου. Θ’, ς ', 3 : Λήσεσθαι τόν ’ΐησοΰν ύπολαβών. 
ΙΑ", ς , 1 2 : Λήσεσθαι τό θειον έπί τούτοις νομίζουσι. ’ίουδ. 
Πολ. Ε . ια', I  : Λήσεσθαι τούς στασιαστά; ήλπιζον. ’Αλ- 
κίφρ. Γ  , 52, 3 : Λήσεται τουργον πραττόμενον. 'Ηλιόδωρ. 
Ζ ', 26 : ού γάο δή Λήσεται αύτόν ούδέν. Διόδ. Σικελ. ΙΔ”,

3 : Λήσεσθαι διά τέλους άνεπιτίμητος. ΙΘ', μβ', 2 : 
(ολπ’.ζε γάρ... διά μεν τόν κονιορτύν Λήσεσθαι. Κ ', κθ', 5 : 
νοι/.ίζοντες Λήσεσθαι τούς πολεμίους- Α Θ , ιθ : έλπίζων 
’'Λήσεσθαι τούς περιεστώτας. ’Αρτεμίδωρ. ’Ονειρ. Β , 36 
(σελ. 134 *Ε?χ.) : οί μέν γάρ Λήσονται. Μάς. Τύρ. Β ’, 2 : 
άλλά Λησόμεθα ... θησαυρούς ταμιευόμενοι κίβδηλων αγα
θών. Ζ , 5 : τόν δε μοιχεύοντα ώς Λησόμενον. Εύνάπ. σελ. 
453, 28 Διδ. : ούτε τά άπό τών πρότερον γραφόντων Λήσε· 
ταιτους ^τυγχάνοντας. Πρόκλ. είς Τίμ.σελ. 416 Σνειδ.: είς 
άπειρον προϊόντες Λησόμεθα. Νικόλ. Σοφιστ. παρά Σπεγγ. 
Τόμ. Γ  , σελ. 483 : άλλά Λήσεται τις ουτω σύγχυσιν έρ- 
γαζόμενος. Σχολ. Θουκ. Ζ', 1 5 : τά μέν Λησομενων ύμας. 
Μάξ. Φίλ. Καταρχ. 379 : ούδ’ έπί δηρόν Λήσεται (Πρβ. 
καί στίγ. 348. Ίδε  καί Λερσιον Quaest. Ε ρ . σελ. 330). 
Αισώπ. Μΰθ. 301 'Αλμ. : θεούς μέντοι ού Λήσεσθε. 301, 
β ' : τόν γ' έπιορκούμενον θεόν ούκουν Λήσεσθε. Παρατηρη
τέον δ οτι έν άμφοτέροιςτοΐςτόποις άντί τοΰ Λήσεσθε έγρα- 
ψεν ό "Αλμιος Λήσετε. Τήν άνευ τινός λόγου γενομένην με
ταβολήν ταύτην σφοδρ’ άποδοκιμάζομεν. Σύνθετον μέλλον
τα διαΛήσεσθαι βλ,έπει τις παρά Ξενόφωνη τώ ’Εφεσίω ε ’, 
3 : έκεΐ γάρ έδόκει μάλιστα δ ιαΛήσεσθαι τε καί διατρα- 
φήσεσθαι. Μνημονεύομεν έν τέλει καί τήν παρά τώ Άπολ- 
λωνίω χρήσιν Άργον. Γ ', 736 «όφρα τοκήας Λήσομαι ζί- 
τύνουσα ύπόσχεσιν», περί ης ποιείται λόγον καί ό Ινόβητος 
N ov. Led . σελ. 266 κεξ.

“Οτι ου.ως και ο δόκιμος μέλλων Λήσω συνήθης τοΐς με- 
ταγενεστεροις υπήρχε διά πολ.λών παραδειγμάτων δύναται 
νάποδειχθη, οίον Θεόκρ. ΐΑ , 9 : Λασώ δέ μανείς ποκα 
Βατραχομυομ. 93 : ού Λήσεις δο/,ίως, Φυσίγναθε, ταΰτα 
ποιησας. Πολύβ. Γ ', οα', 2: εμελλε δ’εύχερώς Λήσειν.Δ',ος', 
6 : τώ κατά βραχύ Λήσειγ,ΚΘ',α',1,7 (Γόμ.Β',σελ.4 I Διδ.): 
ύπέλαβε Λήσειν 'Ρωμαίους. Ψευδιπποκράτ. Τόμ. α', σελ. 
339 Έρμερ. : δκως μή διαΛήσει τις τών προφασίων (Π;β. 
και σελ. 149). Λουκιαν. Ενυπν. § 10 ; Λήσει δε σε ουτε 
παλαιόν ούδέν ούτε νΰν γενέσθαι δέον. 'Αλ. § 4S : ένθα 
Λήσειν ήλπισας ύποδεδυ<ώς· 'Ερμοτ. § 28 : έπεί Λήσομεν 
ούτως. Αληθ. Ιστορ. Α , § 4 : ει ενομισαν Λήσειν ούκ ά· 
ληθή συγγράφοντες. Κατηγορ. § 21 ; καί ένθ’ αν Λήσειν 
και ασφαλώς παρανομήσειν έλ.πίσωσι. πρός Άπαίδ. § 23 : 
συ δ οιει Λήσειγ σκεπορ.ενος βιβλιω; § 29 : ού μήν Λήσειν 
γε δ;ά. ταϋτα ούδέν είδότας. περί τοΰ Ο’κ. § 7  : Λίσειγ 
ύπό χρυσώ σανδάλω. Ψευδοσοφιστ. § 3 : ΛήσονσΙ σε έν σο- 
λοικισμώ πεσόντες. Επιγρ. Θ ; άνθροιπους μέν Ισως Λήσεις 
άτοπόν τι ποιήσας" ού Λήσεις δέ θεούς ούδέ λογιζόμενος.

1. R z i r i f *  Π ;ν8ίρφ ’OXuuiic. A', β ί  ίν τοΕς άντιγράβοϊς
cu μον:ν «ei δ! (j.fcv τ ,? |χπΕΤΪί Χι λ a 9 έ [A e V ερδων·, άλλά 
Χ*ι λ -4 α έ [λ. s ν, οπιρ χβι ujoTiuAjteev slvi. fO T

Διον. 'λλικ. 'Ρωμ. δ", 29 : καί Λήσεις ύπ’ αύτής γενόμενος 
έζ άνδρός τό μηδέν, ς·’, 58 : δτ:ως διά ταχέων παύσκται 
καί μή προελθοϋσα έτι πορροιτε'ρω Λήσει τάχα μέν άνίατος 
κτέ. Πλούταρχ. Ιίαίσ. 1#, 1 : καί διά τοΰτο Λήσειν οΐόμε- 
νος. ’ίίθικ. σελ. 676, 31 Διδ. : ή Λήσομεν εις τόν 'Ηρα· 
κλείτειον άπαντα πράγματα ποταμόν έμβαλόντες. σελ.
1 379, 2 (έκ τών Διαποριών τοϋ ’Επικούρου) : εΐδώς δτι 
Λήσει. ’Αριοτείδ. Τομ. Α , σελ. 560 Δινδ. : τώ Λήσειγ ές 
άρχής πιστεύοντας, σελ. 697 : ζητοΰντες δπως Λήσονσι. 
’ Επίκτ. ’Εγχειρ. ΝΑ , 1 : Λήσεις σεαυτόν ού προκόψας. 
’ίώσηπ. ’Αρχαιολ. Ε ’, α , 10 : Λήσειν νομίζων. Ε  , β ,  12 : 
έν οις Λήσεινεμελλον. 1Γ  , ια’, 3 ; ούκ άρα, είπε, Λήσειγ.,. 
τόν θεόν έμελλον. I l l ',  ς ,  1 0 : Λήσειν με υπονοείς, ’ίουδ. 
Πολ. Α ', γ', 6 καί ς , ζ’, 3 : Λήσειν έμελλον. Β*, ζ', 1 : 
κατ’ έλπίδα τοΰ Λήσειν ηκεν είς 'Ρώμην. Άππιαν. Λιβυκ. 
18 : Σύφας δ’ ού προσδοκών έτι Λήσειν. ’Εμφυλ. B ,J 56 : 
ού Λήσειν τάς τοΰ Πομπηϊου τριήρεις. ε ’, 1 37 : Λήσειν 
έλπίσας. Στράβων ί ,  γ’, 11 : έκπλήςειν έμελλον τόν Κρό
νον καί Λήσειγ ύποσπάσαντες αύτοΰ τόν παΐδα. Δίων Κάσσ. 
ΜΑ", κβ’, 1 : ώς Λήσων ή φθάσων τούς έναντίους. Μ©', 
ιζ', 3 ; ουτε ώφέλειάν τινα άλλήλοις διαρκή παρέξουσιν ούτε 
Λήσονσι. Ν Ε',κ ', 4 :  Λήσει τούς πλείους τών άνθρώπων άπο- 
λέσας. ’Αλκίφο. Γ ', ο , 5 : εί δε Λήσω ταΰτα ποιών ή μή, 
άδηλον. Διογέν. Λαέρτ. 1 , 151 : εί μή Λήσει... πιστεύει·/ 
δτι Λήσει. . . άδηλον εί καί Λήσει. Ήλιόδ. Γ ', 13 : τον 
δρασμον ήγωνίων δπως ρ έν Λήσομεν. Κτλ.

’Ανα/.εφαλαιοΰντες τά έν τοΐς άνω είρημένα καί περαί- 
νοντες ουτω τόν λόγον παρατηροΰμεν δτι δ μέλλων τοΰ Λαν
θάνω παρά μέν τοΐς παλαιοΐς καί δοκίμοις σχημ.ατίζεται 
Λήσω, παρά δέ τοΐς μεταγενεστέροις άπό τών Μακεδονικών 
χρόνων άλλοτε μέν Λήσω άλλοτε δέ Λήσομαι. Ά ν  το ά- 
πλούστατον καί εύκολώτατον τοΰτο πράγμα ένθυμώνται οί 
μαθηταί, ών y άριν μάλιστα γράφονται τά γραφόμενα, ού
δείς φόβος-υπάρχει μή άπατηθώσί ποτε ΰπό τοΰ διδάσκον
τος δτι ό μέλλων τοϋ Λανθάνω εΐνε Λήσομαι καί σπανιώ- 
τερον ή σπανιώτατα Λήσω.

Καί περί άλλα τινά ό περί ού ό λόγος λεξικογράφος 
σφάλλεται έν τώ ρήματι Λανθάνειν καί τοΐς συνθετοις αύ- 
τοΰ* άλλά περί τούτων άλλοτε σκοποΰμεν νά διαλ,άβωμεν, 
ώς καί περί τής τοΰ Λανθάνεσθαι άντί τοϋ Λανθάνειν χρή
σεως καί τής παθητικής τοΰ επι.Ιανθάνεοθαι καί έπιΛεΛή- 
σθαι σημασίας καί περί άλλων τινών.

Περί τοΰ ά ν S ρ ε ί α.

'Ο αύτός λεξικογράφος μόνον τό άνδρία φαίνεται δοκι· 
μάζων καί έγκρίνων βέβαιον καί άναμφίλογον αύτό ύπο* 
λ.αμβάνων, ούχί δέ καί τό άνδρεία, δπερ άβέβαιον καί 
ΑΜΦΙΒΟΛΟΝ νομίζων (σελ. 100) ολίγης πάντως άξιοι τι
μής ή καί δλως αποπτύει. 'Ημείς τούναντίον, καίτοι φοβού
μενοι μή λίαν τολμηροί παρά τισι τών έν 'Ελλάδι φανώ- 
μεν, δμως διατεινόμεθα δτι ή περί τοϋ ανδρεία αμφιβολία
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ούδαμώς δικαία καί προσήκουσα υπάρχει, ατε ορθότατου 
οντος καί πάσης άπηλλαγμένου υποψίας, πολλφ δ’ ίσως δι-' 
καιότερον και ευλογώτερον δύναταί τις περί τοΰ άνδρία 
νάμφιβάλλη καί άμ,φιγνο?:, δπερ οΰτ’ αμφιβολίας ουτ’ άμφι- 
σβητήσεως άνεπιδεκτον φαίνεται. Παντάπασι δέ πλημμε
λές καί βάρβαρον νομίζομεν το άνατδρεία, οπερ σπάνιον 
άπλώς ύπό τοΰ περί ού ό λόγος λεξικογράφου ονομάζεται 
(σελ. 89).

Τών παλαιών γραμματικών ό μεν ’Απολλώνιος άνδρία 
εγραφε διά τοΰ ί ,  ό δ’ ^Ωρος άνδρεία δια διφθόγγου, ο
περ καί εν τ5ί παραδόσει έφέρετο. ’Απολλών. Βεκκ. ’Ανεκδ. 
σελ. 546, 10 «Παρά τό η την άνε'ρος γενικήν η την 
συγκεκομμ.ένην άνδρός το ηνορέα συστησεται η άνερίαί ώς 
αίθερος αιθέρια’ της δέ άνδρός, ώς καί εστιν, ή άνδρία». 
Πρβ. καί σελ. 499, 22 «Το r\ropir\ διαφέρει τοΰ άτδρία, 
γ το μέν έξ άπλοΰ έγένετο τοΰ άνδρός, το δέ έκ συνθέτου 
τοΰ εύήνοιρ». Ετυμολ. Μέγ. σελ. 461, 53 «5!η κατά διά.· 
στασιν διά τό άνδρεία τό έπί της αρετής. Τοΰτο δέ ’Α 
πολλώνιος διά τοΰ ι γράφει, ό δέ ΤΩρος διά τής ει διφθόγ
γου* εΰρηται γάρ κατά διάστασιν άνδρεία. Ούτως καί ή 
παράδοσις. Πρόσκειται έπί τής αρετής, επειδή έπί γυναικός 
παρά Φιλοξενώ οΰ λέγεται άνδρεία γυνή άλλα μάλλον 
ά>·δριχι) γυνή». Πρβ. Φιλήμον. 51 (σελ. Π9 ’Οσανν.) 
«Πρόσκειται μ.ή κατά διάστασιν δια τό ανδρεία ή άνδρία 
έπί αρετής, οπερ ό μ.έν ’Απολλώνιος διά τοΰ ι γράφει, ό 
δέ ΤΩρος διά διφθόγγου* εΰρηται γάρ κατά διάστασιν άν- 
δρεί'α». 'Ηρωδιαν. Λεντζ. Τόμ. Β ', σελ. 454, 35 «Δϊΐση- 
μειωσασθαι το ανδρεία, οτι προ μιας τόν τόνον έχον διά 
τής ει διφθόγγου γράφεται. Λέγω δέ τό έπί τής αρετής, 
οιον ή άνδρεία, ώσπερ ή δικαιοσύνη. Πρόσκειται τό επί 
τής αρετής, επειδή έπί τής γυναικός, ώσπερ άνδρεΐος άνήρ, 
άνδρεία γινήν. σελ. 476, 3 ^Ανδρεία, ισχύς: ει» (Πρβ· 
καί Τόμ. Α ', σελ. 292 , 9). Εΰστάθ.σελ.84 «Σημείωσαι δέ 
οτι τε καθ’όμοιότητά τινα τών προρρηθέντων ονομάτων ούδέ 
ανδρείαν γυναίκα βούλονται λέγεσθαι, άλλ*άνδριχήν, οΐα 
το τής άνδρείας όνομα τ5ί αρετή άποκληρώσαντες» *. Φα 
βωρϊν. «’Ανδρεία ή αρετή διά διφθόγγου, Άνδρία  δέ 
γυνή ή άπο τής "Ανδρου τής νήσου». ’Εν τώ περί Προσωδ· 
’Ανων. Γραμματ. παρ” Ερμ.ανν. de Em end. Λαί, σελ. 469 
φέρεται «Πόσα σημαίνει άνδρία. Άνδρία, ή άρετή καί άν
δρεία γυνή, άνδρεΐος άνήρ καί άνδρεΐον φρόνημα ι. Γραπτέον 
«Πόσα σημαίνει άνδρεία. Ανδρεία  ή άρετή κτε.». Παρ’ 
'Αρποκρατίωνι άναγινώσκεται « ’Ανδρεία: 'f l  τών άνδρών 
ηλικία. Άντιφών έν τω περί Όμονοίας» (Πρβ. βάστιον Έ -

1. ’Αλλ’ ο μ. ως τ.ολλάχις - ιο ί  τοΐς παλαιοΐς εώρϊαχεχαι τό θηλυκόν 
έπίθετον ί  ν δ ρ ε ί * , ά ν δ ρ ε ι ο τ έ ρ α ,  ά ν δ ρ ε ι ο τ ά τ η .  Πλάτ. 
Λάχ. σ. 196, 5 «ούδέτήν Κροαμυωνίϊν υν πιστεύεις σύγ’ά ν δ ρ ε ί «ν 
γεγονέναι». Πολιτ. σ. 309, 8' «ά ν δ ρ ε ί α ψυχή· (Πρ5. χαΐ Γοργ. 
σ. 463, α ) Πολιτ. Δ , ». 429, β ' « ά ν δ ρ ε ί α  αρα πόλις». Β ', 
ο. 384, α *τήν ά ν δ ρ ε ι ο τ άτ u ν χαϊ βρονιμι,τάτην». ’Δριστοφ. 
Λυο. 1108 «χαΐρ’, ώ πααών ά ν δ ρ ε ι ο τ ά τ η » .  DpS. χαϊ ’Εχχλ. 
δ !9 , Αλλα 'παραδείγματα χρινοαεν περιττόν νά χαταλεζωμεν. Καί 
παρ’ ήροδότβι Ζ ’, 4 3 J φέρεται «ψυχής τε άγαδής χαΐ ^ώμης d ν- 
* ρν ί *ς» .

πιστ. Κριτ. σελ. 173 καί Βερναρδΰν Σου'ίδ. Τομ. Α , α’, 
σελ. 387).

“Οτι διά διφθόγγου υπό τών παλαιών η λέξις αΰτη έγρά- 
φετο συμ,περαίνεται εΰλόγως καί έξ ών γράφει ό Πλάτων 
Κ,ρατύλ. σ; 413, ε « Ανδρεία δε σημ.αίνε', ώς έν μά^»ι έπο- 
νομαζομένης τής άνδρείας* μάχην δ ’ είναι έν τωόντι, εί" 
περ ρεΐ, ουκ άλλο τι ή τήν έναντίαν ροήν* έάν ουν τις έςέλ’/ι 
τό δ τ:ΰ ονόματος τής άνδρείας, αύτό μηνύει τό εργον τό 
όνομα ή άνρεία. Δήλον ουν οτι ού πάση ή έναντία ροή 
άνδρεία έστιν, άλλά r?j παρά τό δίκαιον ρεούσγ,».

ΙΙασα δ’ αμφιβολία περί τής γραφής άνδρεία αφανίζεται, 
άν άποβλέψη τις εις τόν Ιωνικόν τύπον άνδρηί'η, όστις οΰ- 
δαμ.ώς θά είχεν οϋτως, άν μή παρά τοΐς ’Αττικοΐς ό διά 
διφθόγγου τύπος έν χρήσει ύπήρχεν. Ήρόδοτ. Ζ ,  99  «ύπό 
λήμ.ατός τε καί άνδριμης έστρατεύετο». Ίσως δέ καί έν τώ 
τοΰ Δημοκρίτου άποσπάτματι «άνδρείι/ τάς άτας μικράς ερ- 
δει« (2τοβ. ’Ανθολ. Ζ , 22) άνδρηt/f εινε ή γνησία γραφή. 
Περί τοΰ παρ” Αρριανώ ’ίνδικ. ΙΖ ', 4 (σελ. 218 Διδ.) «η κατ’ 
άλλην τινά άνδρίην προκριθέντι» δέν δύναταί τις ευκόλως 
νά ειπη άν ούτως ύπό τοΰ συγγραφέως έγράφη ή άνδρη'Ιην 
ύπ’ αύτοΰ γραφεν είς άνδρίην υπό τών μεταγραφέων μ.ε- 
τεβλήθη. ’Εν τώ ΓίΙσιόδου καί Όμηρου ’Αγώνι σελ. 320, 
19 Γοιτλ. φέρεται «ή δέ δικαιοσύνη τε καί άνδρείη δύνα- 
ται τ ί '

’Εκ τών εΐρημένων σαφώς, νομίζομεν, άποδείκνυται οτ: 
ό τύπος άνδρεία οΰ μόνον αμφίβολος δέν υπάρχει, ώς άπο- 
φαίνεται ό δεινός λ.εξικογράφος, άλλά καί πολλώ τοΰ ar-

βεβαιότερος καί άναμφισβητητότερος. Περί τοΰ άναν- 
δρεία παρατηροΰμεν οτι ούχί σπάνιον, ώς λέγει ό σοφός 
άνήρ, είνε, άλλά παντελώς βάρβαρον καί άνελλήνιστον. 
’Ey. τοϋ έπιθετου άνανδρος μ.όνον τό οΰσιάστικόν άνανδρία 
δύναταί νά σ·/ημ.ατισθή, ώς έκ τοΰ εΰανδρος τό εύανδρία, 
ούχί ενανδρεία, καί έκ τοΰ γί.Ιανδρος τό ψι.Ιανδρία, ούχί 
φι.ίανδριία (̂ ΓΙρβ. καί ό.Ιιγανδρία,κο.Ιυανδρία^ .Ιιπανδρία, 
κτλ.). Καθ’ ομοιον τρόπον λέγεται μέν πτωχεία άλλά j>«- 
.Ιο.Ίτωχία έκ τοΰ φιλόπτωχος, κτλ., περί ών άλλ.οτε μετ’ 
άκριβ;ίας μέλλομεν νά διαλάβωμεν. Ούδέν δέ φροντιστέον 
τών αντιγράφων, άν φέρωσιν ένίοτε άνανδρεία άντί τοϋ «- 
νανδρία η άλλο τι τοιοΰτον.

Παρατηρητέον έν τέλει οτι πλήν τοΰ άνδρεία υπάρξει 
καί άνδρειότης ευρισκόμενον παρά Εενοφώ'·τι ’Αναβ. ς', s ', 
14 «ού γάρ δοξης όρώ δεομένους υμάς είς άνδρειότητα» 
καί παρά Τιμαίω τφ Λοκρώ σ. 103, δ’ «ποτί δέ άτδρειό- 
ζατα οιον ποτί ρώμαν καί ΐσχυν». Πολυδεύκ. Γ ,  120 «Εύ- 
ρωστί« δε καί άνδρία καί ανδρισμός· ή γάρ άνδρειότης 
σκληρόν ».

Τών έν τω Α ' άριθμιψ τυπογραφικών σφαλμ.άτ»ν ϊιερθοΰαεν τά I;·ξί· 
οελ. 3, στήλ, 4, ατίχ. 33 γρ. χ«ινοΓς. οελ. 16, στήλ. 2, ατίχ. 6 γρ. 
έπόρΟεε. οτίχ. 23 γρ. ΜιΟρ.δ. ίτίχ· 39 γρ. ίπότε δί έγνω έλάττονας 
■πεφηνέναι χτέ. ®ΐίχ. 49 γρ, ή τόν τυπογράφον.

Ε Κ  ΤΟ Υ Τ Υ Π Ο ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ Υ  Σ. Ο ΙΚΟΝΟΜ ΟΥ.


